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zoekt per 1-08-2022 een 

Vakleerkracht gym / gymleraar basisonderwijs 0,2 FTE  
(ook interessant als bijbaan voor laatstejaars ALO student) 

 
Leren met hoofd, hart en handen. Kinderen leren door te doen, te bewegen en te 
ervaren. Wil jij daar met jouw vakkennis als (aankomende) gymleerkracht aan 
bijdragen? We hebben een interessante baan voor 1 dag in de week in 
Amsterdam-Noord. Ook interessant als bijbaan. 
 
Kom ook werken bij onze interculturele basisschool Waldorf aan de Werf. Een unieke en populaire 
school die 2 jaar geleden is gestart vanuit een sterk gedragen ouderinitiatief, onder het bestuur van 
de bekende Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam. Wij zijn een groeiende school met drie 
kleuterklassen, een klas 1 (groep 3), klas 2 (groep 4) en klas 3 (groep 5). Word jij vanaf komend 
schooljaar onze enthousiaste gymleerkracht voor onze leerlingen? 
 
Wie wij zijn 
Onze basisschool Waldorf aan de Werf is een plek waar elk kind zich veilig en gezien voelt en waar 
inclusief denken en werken centraal staat. We willen dat kinderen, medewerkers en opvoeders trots 
zijn op hun identiteit. En dat alle medewerkers deze diversiteit als kracht zien & benutten voor de 
leerlingen, zichzelf en elkaar. Lesgeven bij Waldorf aan de Werf betekent een generatie klaarstomen 
die vanaf 2026 de school verlaat met een inclusief wereldbeeld. 

Wat ga je doen 
Als vakleerkracht gymnastiek ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en het verzorgen van 
gedifferentieerde gymnastieklessen aan de jongste kinderen van onze school, de kleuters, en de 
klassen 1 tot en met 3 (de groepen 1 t/m 5).  
 
Wie ben jij? 

• Creatief & initiatiefrijk  
• (Bijna) bevoegd gymnastiekleerkracht (minimaal start bekwaam leerkracht LO of bijna 

afgestudeerd ALO).  
• Open houding 
• Vanuit gelijkwaardigheid ga je het contact aan met collega’s, kinderen en ouders.  
• Tenminste bekend met het vrijeschoolonderwijs en wil je daar mee verbinden; 



 

 
www.vrijescholenamsterdam.nl/vacatures 
 
 

 

We bieden jou: 

• een aanstelling is voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast contract, voor 0,2 fte; 
• salaris, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie conform de CAO-PO;  
• werkdag in overleg, mogelijk de woensdag; 
• een collegateam van pioniers, waarin we van elkaar leren en elkaar helpen; 
• een baan waarin je jezelf kan ontwikkelen;  
• autonomie binnen de kaders van het Waldorfonderwijs: je geeft les vanuit je hart en vanuit 

wie je bent als onderwijsprofessional; 
• salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO; 
• extra reiskosten boven de cao-regeling, vanaf 22 km enkele reis. 

Is dit de baan die jij zoekt? 
We zijn benieuwd naar jouw verhaal en wat jij kunt betekenen voor onze leerlingen. Stuur jouw CV 
en motivatiebrief zo snel mogelijk naar: personeelszaken@vrijescholenamsterdam.nl t.a.v. Jamilah 
Blom, schoolleider van Waldorf. Liever eerst even contact? Bel gerust met Jamilah Blom – 06-
21155364 .  
 
Graag tot snel! 
Team Waldorf aan de Werf 
 

 


