
 

 
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 direct op zoek naar: 
 

INVALLEERKRACHTEN voor diverse klassen (M/V) 

Op basis van vervangingsaanstelling met mogelijkheid tot vast dienstverband, functieschaal LA/L10 conform CAO. 
 

  
We zoeken leerkrachten die: 

● enthousiast en flexibel zijn en kunnen samenwerken met collega’s, nieuwe ideeën meenemen en deze afstemmen met de gewoontes van 
de school 

● kunnen werken in 3 instructiegroepen, expliciete directe instructie (EDI) geven (of dat willen leren) rekening houdend met de verschillende 
onderwijsbehoeften 

● digitaal vaardig zijn (wij werken in een Google for Education omgeving, zo ook met ParnasSys en Zien!) 
● handelen vanuit rust, overzicht hebben en organisatorisch vaardig zijn 

 
Verder vragen wij: 

● ervaring en/of verbinding met antroposofie als achtergrond van het vrijeschoolonderwijs 
● affiniteit en interesse in ‘de Vreedzame School’ en onze nieuwe ICT leerlijn (vanaf klas 3 / groep 5) 

 
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. Ook als kinderen extra zorgvragen hebben op dit 

gebied 
● Didactisch: een krachtige leeromgeving kunnen ontwerpen in de klas; adequaat instructie kunnen geven, rekening houdend met zeer 

uiteenlopende verschillen die in deze klas aanwezig zijn. 
● 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. 

  
Wij bieden: 

● enthousiaste collega’s met veel ervaring 
● goede, op maat begeleiding 
● een hecht, betrokken en innoverend team 
● innovatie op gebied van vrijeschoolonderwijs en op ICT 
● enthousiaste, ondersteunende en betrokken ouders 
● professionele ontwikkelingsruimte 
● antroposofisch mensbeeld als basis 

 

Procedure: Een sollicitatiecommissie adviseert het bestuur. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

Sollicitatie: Jouw sollicitatiebrief met motivatie en CV kunt u sturen naar directie@vswidar.nl. Sollicitatiegesprekken en de proefles worden kort 

daaropvolgend gehouden en worden in overleg met jou vastgesteld. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Nadia Demaret, 
schoolleider 015-2130330 of directie@vswidar.nl. 

 

 


