
 

 

 
Vrijeschool Widar ligt in een rustige 
omgeving met voldoende eigen grond, 
een sportzaal, een grote speelplaats en 
erg mooie natuurspeelplaats. Het 
schoolgebouw bestaat uit twee vleugels 
die aan elkaar gekoppeld zijn. Hierin zijn 
gevestigd: de kleuterklassen, klas 1 t/m 
6 én kindercentrum Hansje Stoffel. De 
school telt zo’n 260  leerlingen. Centraal 
in dit grote, karakteristieke gebouw ligt 
de aula, waar veel gemeenschappelijke 
activiteiten plaatsvinden. Dit alles draagt 
bij aan een intieme en veilige sfeer, die 
vooral voor de basisschoolleeftijd 
belangrijk is. Betrokkenheid van 
leerlingen en  ouders is voor Vrijeschool 
Widar een belangrijke voorwaarde voor 
goed onderwijs. Zowel kinderen als 
ouders nemen daarom binnen Widar 
een belangrijke plek in. 
 
 
 
Vrijeschool Widar is een van de acht 
scholen onder het bestuur van de 
Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-
Holland.  

 

 

Vrijeschool Widar in Delft is per 1 augustus 2018 op zoek naar: 
 

KLEUTERLEERKRACHT M/V 

Aanstelling: 2 dagen (0.3565 wtf). Op basis van tijdelijke aanstelling met mogelijkheid tot vast dienstverband en mogelijk uitbreiding de komende jaren, functieschaal 
LA conform CAO.  
 

Vrijeschool Widar zoekt één leerkracht voor twee verschillende kleuterklassen. 

Wij zoeken iemand die: 

 bij voorkeur een opleiding aan de vrijeschool pabo heeft gevolgd en al werkervaring heeft 
opgedaan als kleuterleerkracht 

 wij staan ook open voor leerkrachten die aantoonbaar geïnteresseerd zijn in het 
vrijeschoolonderwijs en zich hierin willen bekwamen 

 enthousiast is voor modern vrijeschoolonderwijs 

 een warme sfeer weet te scheppen in de groep als geheel én om kan gaan met verschillen 
tussen leerlingen (differentiatie) 

 stevig en tegelijkertijd liefdevol in het werk staat en handelingsgericht kan werken 

 graag samenwerkt met zowel een directe collega als in groter teamverband 

 goed kan communiceren met kinderen, collega’s en ouders zich wil verbinden met het sociaal emotioneel programma ‘de Vreedzame school’ 
 
Wij bieden: 

 collega’s met veel ervaring 

 een hecht, betrokken en innoverend team 

 enthousiaste en ondersteunende ouders 

 professionele ontwikkelingsruimte 

 antroposofisch mensbeeld als basis 

Wij bieden een enthousiast team, goede (op maat) begeleiding, innovatieve ontwikkelingen op het gebied van Vrijeschoolonderwijs & ICT en betrokken ouders. Kijk 
voor een impressie op de facebook pagina van Vrijeschool Widar Delft en deze website. 
 

Procedure:  
De sollicitatieprocedure loopt zowel intern als extern en bestaat uit twee gespreksronden. Een sollicitatiecommissie adviseert het bestuur. Een assessment kan 
onderdeel zijn van de procedure.  
Meer informatie over de school kunt u vinden op www.vswidar.nl 
Meer informatie over de Samenwerkende Vrijescholen kunt u vinden op www.svzh.nl.  
 
Sollicitatie:  
U kunt uw sollicitatiebrief met motivatie en CV uiterlijk tot 18 april sturen naar directie@vswidar.nl.  
Indien uw brief wordt geselecteerd, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de sollicitatiecommissie. Indien dit positief wordt ervaren, is er een kennismaking met 
de school door een dag in een van de kleuterklassen mee te lopen en (in overleg) een activiteit te verzorgen. Vervolgens is er nog een tweede gesprek met de 
sollicitatiecommissie. De sollicitatiecommissie bestaat uit twee kleuterleerkrachten en de schooldirecteur. De gesprekken en de proefles vinden plaats in week 17 (23 
t/m 26 mei). 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nadia Demaret, schoolleider tel.nr: 06- 46614799. 
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