De school
Op vrijeschool Parcival willen we graag dat kinderen worden wie ze
zijn. Als vrijeschool voor basisonderwijs gaan we uit van de
mogelijkheden van het kind zelf. Door talenten te stimuleren,
bieden we het kind een evenwichtige ontwikkeling, zowel op
cognitief als op sociaal-emotioneel gebied.
We hebben een speciale klas voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Die klas
neemt een belangrijke plaats in binnen de school. De kinderen spelen en leren samen door
middel van uitwisseling van leerlingen in verschillende klassen. Daarnaast zijn we ook een
brede school, samen met kinderopvang Opvang Anders en BSO Madelief. Een school waar
leren van en met elkaar en zorgen voor elkaar samen komen.
Het team
Ons team bestaat uit jonge en gedreven leerkrachten en medewerkers. Samen geven we de
school vorm, van lesplan tot jaarfeest. Leren en ontwikkelen doen we hier samen en met
elkaar. Op basis van talenten draagt iedereen bij aan een gezonde werk- en leeromgeving.
Wij zijn per direct op zoek naar:
een leerkracht klas 3 (groep 5) voor 0,4 - 0,45 FTE.
Wanneer je bij ons komt werken start je in principe in een tijdelijke aanstelling tot 31 juli
2022, met uitzicht op een vaste aanstelling.
We vragen van jou dat je:
•
•
•
•

een visie op onderwijs en op de ontwikkeling van kinderen hebt die aansluit bij de
vrijeschool;
de kinderen spiegelt en voorleeft in het leren en in het mens-zijn;
(veel) energie hebt om met ons jonge team de school verder vorm en inhoud te
geven;
wil samenwerken in het leerkrachtenteam en met de ouders van de kinderen. Omdat
we samen om de kinderen heen staan.

Jij bent:
•
•
•
•

minimaal start bekwaam leerkracht PO (of in de afrondende fase van de opleiding);
bekend met het vrijeschoolonderwijs of je wil je daarmee verbinden;
gericht op persoonlijke groei in het leraarschap;
communicatief vaardig.

We bieden jou:
•
•
•
•
•

een baan waarin je jezelf kan ontwikkelen;
ruimte om het vrijeschool onderwijs vorm te geven;
een culturele omgeving waarin jaarfeesten, muziek, euritmie, drama en beeldende
kunsten een plek hebben;
goede ondersteuning en begeleiding op maat;
salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO, schaal L10.

Belangstelling?
Je kunt je sollicitatie voorzien van een pakkende motivatie en aangevuld met je actuele CV
per e-mail sturen naar vrijeschool Parcival, ter attentie Pleuni Punselie-Reijers,
directie@vrijeschoolparcival.nl. Voor vragen bel gerust: 06-24112714.
De sollicitatieprocedure
Naar aanleiding van je brief word je uitgenodigd voor een gesprek met de
sollicitatiecommissie. We streven ernaar de gesprekken in de week van 22 november te
voeren.

