
 

 

 

 

 

 

Thula is een startende vrijeschool waar de initiatiefkracht van ouders voelbaar is. Wij werken 

vanuit het bredere gedachtegoed van de rijkdom van diversiteit en zetten ons als team in om 

verschillende culturen en achtergronden een plek te geven in ons onderwijs. We willen de kinderen 

een veelheid aan perspectieven meegeven opdat zij zich in vrijheid tot de wereld kunnen verhouden. 

Dat doen we in een grootstedelijke omgeving en met gebruikmaking van onze nabije omgeving, 

waaronder het Flevopark en het Oosterpark. We zijn een school met ‘wortels in de wijk’ en ‘blik op 

de wereld’.  

 

Sommige kinderen hebben iets extra’s van ons nodig. Omdat lezen, spellen of rekenen op het niveau 

van de klas nog moeilijk is, omdat zij uitdaging nodig hebben en/ of omdat zij leerdoelen hebben op 

het gebied van executieve vaardigheden. Aan hen bieden we ondersteuning in kleine groepjes of in 

de klas. Soms biedt kortdurende ondersteuning net dat zetje in de rug en soms is sprake van een 

langdurige begeleidingsrelatie, bijvoorbeeld als er sprake is van comorbiditeit. Vaak speelt 

competentiebeleving een grote rol.  

Daarom zijn wij op zoek naar een RT’er  (wtf 0,6 - 3 dagen) 

 

Van een nieuwe collega verwachten wij dat hij/ zij 

- kan (of wil leren) werken vanuit het antroposofisch gedachtegoed; 

- een passende opleidingsachtergrond heeft (bijv. leerkracht, orthopedagoog); 

- aantoonbaar kennis en ervaring heeft op het gebied van extra ondersteuning; 

- aansluit bij wat er in de klassen gebeurt;  

- bevlogenheid, sensitiviteit en creativiteit bezit om ieder kind zijn vólgende stap te laten zetten; 

- met de leerkracht optrekt bij het maken en bijhouden van handelingsplannen als 

begeleidingskader;  

- de kinderen spiegelt en voorleeft in het leren en in het mens-zijn; 

- het leuk vindt om met het team onze startende school verder vorm en inhoud te geven; 

- een eigen mening heeft én werkt in verbinding met zijn of haar omgeving; 

- kwaliteit en professionaliteit hoog in het vaandel heeft staan; 

- bij dit alles wil samenwerken in ons leerkrachtenteam, met betrokken hulpverleners én met de 

ouders van de kinderen. Omdat we sámen om de kinderen heen staan. 

Heb je zin en energie om een bijdrage te leveren aan onze mooie school? Stuur dan uiterlijk 30 juni 

2021 je sollicitatie naar mariekedegraaf@vrijeschoolthula.nl.  
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