
 

 

 

De Leeuwenhartschool is een 

vrijeschool met ruim 150 

leerlingen uit de hele Hoeksche 

Waard. Onderwijs wordt 

verzorgd met 2 kleuterklassen, 

klas 1 tot en met 6. De 

afgelopen jaren heeft de school 

figuurlijk in de steigers gestaan. 

De school is gegroeid in 

leerlingaantal, in de kracht van 

het team en het 

vrijeschoolkarakter. De komende 

jaren zal in het teken staan van 

het verdiepen van het ingezette 

kwaliteitsbeleid waar de 

vruchten van moeten worden 

geplukt.  

 

De Leeuwenhartschool is een van 

de negen scholen van de St. 

Samenwerkende Vrijescholen 

Zuid-Holland. 

 

De Leeuwenhartschool te Oud-Beijerland zoekt per augustus 2019 een 

 

GROEPSLEERKRACHT (M/V)  

 

1.0 fte  

Functieschaal L10 (voorheen LA). Het betreft een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast contract conform CAO-PO. 

Onze voorkeur gaat uit naar een leerkracht met ervaring in het vrijeschoolonderwijs die zich wil verbinden met de Leeuwenhartschool.  

We zoeken een stevige flexibele collega die: 

 Inzetbaar is in klas 1 t/m 6. Op dit moment is de formatie nog niet rond en het is nog niet duidelijk in welke klas er ruimte ontstaat. 

 De PABO heeft afgerond bij voorkeur de Vrijeschool Pabo of Hogeschool Helicon, met een specialisatie t.b.v. het jonge kind (kleuters); 

 Kennis en/of oprechte interesse heeft t.a.v. van het antroposofische leerplan en de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs; 

 Beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 

 Flexibel is en vanuit een nuchtere blikrichting ons team kan versterken; 

 Professioneel contacten kan onderhouden met ouders; 

 Kan reflecteren op de eigen ontwikkeling; 

 Is bekend met het werken met groepsplannen en groepsoverzichten; 

 Zelfstandig kan werken maar zich ook kan verbinden met de rest van het team; 

 Effectief en stressbestendig is en in samenwerking de verbinding en doelmatigheid zoekt.  

 

Wij bieden: 

 Een vervangingscontract en bij gebleken geschiktheid mogelijkheid tot verlenging; 

 Een mooie school met een zeer enthousiast en betrokken team; 

 Bestuurlijke professionele basis van acht vrijescholen waarin veel mogelijkheden zijn voor vernieuwing, verbreding en verdieping; 

 Salaris volgens CAO PO 

 

Procedure: 

De sollicitatieprocedure wordt zowel intern als extern gestart. Een sollicitatiecommissie adviseert het bestuur. Een proefles en assessment kunnen 

onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Meer informatie over de school kunt u vinden op www.leeuwenhartschool.nl. Meer informatie over de 

Samenwerkende Vrijescholen kunt u vinden op www.svzh.nl.  

Sollicitatie  

Uw sollicitatiebrief met motivatie en CV kunt u sturen naar directie@leeuwenhartschool.nl o.v.v. Sollicitatie groepsleerkracht, t.a.v. Anita Torenvlied. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Torenvlied, schoolleider. (0186-612142)  
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