
 

 

De vrijeschool Rotterdam-West is 

gevestigd aan de Velsenluststraat 7-9 in 

Rotterdam-West. Deze jonge school heeft 

op dit moment 6 kleuterklassen en 3 

onderbouwklassen. Volgend schooljaar 

komen er twee onderbouwklassen bij. De 

school is volop in ontwikkeling. 

 

De Vrijeschool Rotterdam-West legt 

binnen de kaders van het bestaande 

vrijeschoolonderwijs extra nadruk op vier 

thema’s :  

1. Het is een eigentijdse vrijeschool in een 

multiculturele stadswijk In de jaarfeesten 

en de verstelstof willen we nadrukkelijk 

de verbinding zoeken met andere 

culturen. 

2. De school besteedt veel aandacht aan 

natuuronderwijs. 

3. De eerste en de tweede klas zijn 

‘bewegende klassen’.  

4. Op onze school wordt elk kind gezien 

en wordt er gedifferentieerd les gegeven.  

 

De vrijeschool Rotterdam-West is een 

dislocatie van Vrijeschool Vredehof. 

 

De vrijeschool 

Rotterdam-West is een 

van de acht scholen 

van de 

Samenwerkende 

Vrijescholen Zuid-

Holland.  

Per 1 augustus 2018 zoeken wij voor de Vrijeschool Rotterdam-West een enthousiaste 

VAKLEERKRACHT EURITMIE M/V 

 

Aanstelling:  0,20- 0,23 fte (afhankelijk van het rooster), functieschaal LA conform CAO - In overleg verdeeld over 1 of 2 dagen per week.   

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste euritmie leerkracht voor klas 1 t/m 4, en in volgende jaren ook klas 5 en 6, die zich wil verbinden met de 

Vrijeschool Rotterdam-West.  

 

Van de euritmie leerkracht wordt verwacht dat hij/zij:  

● een diploma heeft van de euritmie-academie als vakleerkracht euritmie. 

● In de eerste plaats een goede pedagoog is, die het vak euritmie met enthousiasme onderwijst. 

● leerlingen van 6 t/m 12 jaar (ook op creatieve, verrassende manier) kan motiveren voor de euritmieles 

● visie heeft op, en een impuls kan geven aan euritmie als onderdeel van het gehele leerplan van de Vrijeschool Rotterdam-West. 

● leerlingen, ouders en team op een heldere hedendaagse manier meeneemt in de ontwikkelingsdoelstellingen van het vak euritmie voor leerlingen 

als onderdeel van het leerplan van de Vrijeschool Rotterdam-West 

● In overleg aansluit bij reguliere overlegvormen (pedagogische vergadering en/of onderbouw overleg) 

● graag met de leerkrachten, schoolleiding en een pianist samenwerkt 

● planmatig werkt, digitaal vaardig is en kan registreren in het digitale leerling volgsysteem. (Wij werken met ParnasSys)  

 

Onderstaande competenties zijn belangrijk:  

Eigenschappen: enthousiast, positief, flexibel, respectvol, open, voorbeeldfunctie willen zijn 

Pedagogisch: inlevingsvermogen, een klas boeien en meenemen, kunnen zien wat leerlingen nodig hebben en wat hen kan helpen bij hun 

ontwikkeling   

Didactisch: zelfstandig les kunnen geven, natuurlijk overwicht hebben, planmatig werken, volgen van het leerplan 

Communicatie: professioneel, helder en open kunnen communiceren met zowel leerlingen, ouders en teamleden. In staat zijn tot zelfreflectie, goede 

beheersing van de (gesproken) Nederlandse taal. 

 

De Vreedzame School, waaronder burgerschap, is een belangrijk onderdeel van het schoolprofiel. Deze werkwijze heeft een gezamenlijk denk- en 

communicatiekader opgeleverd voor leraren en leerlingen. Ook van de nieuwe euritmie leerkracht wordt verwacht dat hij/zich zich hierin bekwaamt en 

naar (leert) communiceren en handelen.  

We bieden: een gemotiveerd, hardwerkend lerarenteam dat staat voor kwalitatief, helder, hedendaags vrijeschoolonderwijs met een open blik t.a.v. 

(onderwijs) ontwikkeling. Vrijeschool Rotterdam-West is een school met gemeenschapszin.   

Procedure:  

De sollicitatieprocedure loopt zowel intern als extern. Het geven van een of twee proeflessen behoort tot de selectieprocedure. Deze les(sen) vinden 

plaats in onderling overleg qua tijd en datum. Een sollicitatiecommissie adviseert het bestuur. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.  

Meer informatie over de school kunt u vinden op : www.vsrotterdamwest.nl 

Meer informatie over de Samenwerkende Vrijescholen kunt u vinden op www.svzh.nl.  

Sollicitatie:  

U kunt uw motivatie met cv tot 10 april sturen naar directie@vsrotterdamwest.nl o.v.v. Sollicitatie Euritmieleerkracht.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met WilmaHelena Diepstraten, waarnemend schoolleider 010-3132490. 

Sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 16 en 17 

 

http://www.vswidar.nl/
http://www.vswidar.nl/
http://www.svzh.nl/

