
 

 

 

 

De Rudolf Steinerschool in 

Rotterdam-

Alexander/Prinsenland is een 

school met gemiddeld 225 

leerlingen. De school is 

gehuisvest in een organisch 

gebouw, met een prachtige aula 

waar bijvoorbeeld 

toneelopvoeringen van klassen 

plaatsvinden. De lokalen zijn om 

de aula heen gesitueerd. Om de 

school is veel buitenruimte om 

te spelen. Naast een grote 

speeltuin is een prachtige 

schooltuin aangelegd. Kortom 

een kleine, rustige, veilige en 

gezellige omgeving voor je kind 

in Rotterdam-

Alexander/Prinsenland. 

 

 

De Rudolf Steiner School 

Rotterdam is een van de acht 

scholen van de Samenwerkende 

Vrije Scholen Zuid-Holland.  

 

 

Per 1 augustus 2018 zoeken wij voor de Rudolf Steiner School Rotterdam, locatie Prinsenland in Rotterdam een  

 

KLEUTERLEERKRACHT 

omvang: 0,7756 fte, functieschaal LA. 

 

Wij zoeken een collega met de volgende kwaliteiten: 

 Opgeleid in de kleuter pedagogiek  

 Werkend vanuit de antroposofische menskunde en bij voorkeur in staat deze uit te dragen 

 Een open houding  

 Enthousiast, verbindend en respectvol 

 Communicatief vaardig; kan feedback geven en ontvangen 

 Is mededrager van de gehele kleuterafdeling 

 Kan werken met een digitaal leerlingvolgsysteem 

 Bij voorkeur ervaring met het lesgeven in een vrijeschool kleuterklas 

  

Beschikbaarheid:  4 dagen per week (2 lange en 2 korte dagen). 

Tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband. 

 

Wij bieden: 

• Goed lopende, stevige school met veel kennis en ervaring 

• Collegiaal, gemêleerd team waarbij we elkaar steunen  

• Werkend vanuit antroposofie waarbij we wel steeds zoeken naar actualiteit 

• Een mooi en prettig gebouw in een groene omgeving 

• Begeleiding indien gewenst 

• Uitzicht op vast dienstverband 

 

Wij bieden ook:  

Een mooie en verantwoordelijke baan. Een team professionele, enthousiaste en betrokken collega’s, die samen willen werken aan goed onderwijs. En 

ouders en kinderen die graag op school zijn. De regionale samenwerking van acht vrijescholen geeft veel mogelijkheden voor vernieuwing en verdieping.  

Procedure:  

Een sollicitatiecommissie adviseert het bestuur. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. Interne kandidaten krijgen bij gelijke geschiktheid 

voorrang bij 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.rudolfsteinerschool.nl. Meer informatie over de Samenwerkende Vrijescholen kunt u vinden op 

www.svzh.nl.  

Sollicitatie:  

U kunt u sollicitatiebrief met motivatie en CV tot uiterlijk 20 april 2018 sturen naar directie@rudolfsteinerschool.nl. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Nico Groot, schoolleider, via tel.nr: 06-81698142.  

De sollicitatie gesprekken zullen plaatsvinden op 24 april (na 15:00 uur), proefles en het 2e gesprek op 26 april. 
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