
 
 
Vrije school Parcival in Amstelveen is een basisschool voor vrije school onderwijs. Wat onze school onder andere 
bijzonder maakt is dat wij een jong en energiek team hebben die graag samen de school vormgeeft van lesplan 
tot jaarfeest, en alles wat daar tussen zit. Ook zijn wij trots dat wij een instapklas hebben, een speciale klas voor 
kinderen met een verstandelijke beperking. Daarnaast zijn we ook een brede school, een school waar leren en 
zorgen bij elkaar komen. Leren doen wie hier samen en met elkaar.  
 
De kinderen in klas 4, de duopartner en ons enthousiaste team zoekt per direct: 
 

Leerkracht klas 4 (groep 6)  0.4-0.6 FTE  
 
 
We zijn op zoek naar een collega die…: 

• een visie op onderwijs en op de ontwikkeling van het kind heeft passend bij het vrijeschoolleerplan 
• vakdocent én pedagoog wil zijn; 
• uiting wil geven aan de eigen creativiteit en ideeën; 
• voldoet aan alle bekwaamheidseisen voor de leraar basisonderwijs; 
• bij voorkeur de Vrijeschool Pabo heeft gevolgd, of in afrondende fase studie; 
• zich willen laten inspireren door de antroposofie; 
• gericht is op persoonlijke groei in het leraarschap; 
• communicatief vaardig is; 
• gedreven en enthousiast is. 

 
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; 
• Ondersteuning en begeleiding op maat; 
• Een jong en divers team; 
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO. 

 
 
Belangstelling? 
Richt je sollicitatie zo snel mogelijk (met CV) aan Margreet Bijsterveld (schooldirecteur a.i.), 
directie@vrijeschoolparcival.nl  Voor informatie kun je bellen 06-27077377 
 
De sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit: 
Indien je brief geselecteerd wordt, word je uitgenodigd voor een gesprek met de sollicitatiecommissie. Indien dit 
positief wordt ervaren, volgt nog een 2de gesprek en vragen we je daarna een proefles te geven, zodat we je 
kunnen ervaren in de klas. De sollicitatiecommissie bestaat uit collega`s en de directeur.  
 
 
 


