
 

 
De Vrijeschool Vredehof 
(opgericht in 1949) is gevestigd 
in een oud schoolgebouw 
midden in de wijk Kralingen. 
Omgeven door groen kunnen de 
kinderen heerlijk buiten spelen 
op een groot schoolplein. Het 
gebouw heeft kleine hoge lichte 
lokalen, een grote aula waar 
velerlei activiteiten plaatsvinden, 
en drie kleuterlokalen die 
volgens organische architectuur 
zijn aangebouwd. De school is 
een kleinschalige school met 
zo’n 250 leerlingen (10 klassen). 
De Vrijeschool Vredehof is een 
school midden in het drukke 
Rotterdam, waar een kind rust, 
veiligheid en een goede 
leeromgeving ervaart. 
 
De Vrijeschool Vredehof is een 
van de acht scholen van de 
Samenwerkende Vrije Scholen 
Zuid-Holland.  

           

Per 1 augustus 2018 zoeken wij voor de Vrijeschool Vredehof in Rotterdam twee 

 

enthousiaste KLASSENLEERKRACHTEN voor onze KLASSEN 2 M/V 
 

Voor klas 2a: Aanstelling: 0,6 - 0,8 fte. Functieschaal: LA/LB. Het betreft een zwangerschapsvervanging tussen de zomer- en de kerstvakantie. Met       
uitzicht op een vast dienstverband. 
Voor klas 2b: Aanstelling: 0,4 – 0,6 fte. Functieschaal: LA/LB. Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband. 

Onze voorkeur gaat uit naar een leerkracht met ervaring binnen het vrijeschoolonderwijs, die zich voor een langere periode wil verbinden met de 
Vrijeschool Vredehof. 
 
We zoeken een leerkracht die: 
- affiniteit heeft met de antroposofie, het vrijeschoolleerplan en de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs; 
- ervaring heeft met Passend Onderwijs (HGW en EDI) en rekening houdt met verschillende onderwijsbehoeften van kinderen binnen één klas; 
- flexibel & stressbestendig is en kan samenwerken met collega’s en ouders; 
- planmatig kan werken; 
- digitaal vaardig is (ParnasSys); 
- bekend is met de methodieken ZLKLS (zo leren kinderen lezen en spellen) en/of HLKR (hiermee leren kinderen rekenen); 
- visie heeft op en/of een impuls kan geven aan de ontwikkeling van het onderwijs op de Vrijeschool Vredehof. 
 
Onderstaande competenties zijn belangrijk: 
- Interpersoonlijk: kinderen kunnen begeleiden en leiden; sturen en volgen; verzoenen en confronteren; bemoedigen en corrigeren. 
- Pedagogisch: de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen bevorderen. 
- Didactisch: een krachtige leeromgeving kunnen ontwerpen in de klas; adequaat instructie kunnen geven, rekening houdend met verschillen. 
- Reflectie en ontwikkeling: kunnen reflecteren op de eigen ontwikkeling en deze kunnen afstemmen op het beleid van de school. 
- Samenwerken: professioneel kunnen samenwerken en communiceren met collega’s; contacten kunnen onderhouden met ouders. 
 

Procedure:  
 
Een sollicitatiecommissie adviseert het bestuur. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. Interne kandidaten krijgen voorrang in de 
sollicitatie. Wij stellen het bijzonder op prijs als potentiële kandidaten geattendeerd worden op deze vacature. Meer informatie over de school kunt u 
vinden op www.vsvredehof.nl. Meer informatie over de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland kunt u vinden op www.svzh.nl.  
 
Sollicitatie:  
 
U kunt uw sollicitatiebrief met cv tot uiterlijk 12 mei 2018 sturen naar directie@vsvredehof.nl t.a.v. schoolleider Ernstjan Cooiman  
o.v.v. Sollicitatie Klassenleerkracht. De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdag 18 mei 2018.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met schoolleider Ernstjan Cooiman via telefoonnummer: 010-4526519. 

 


