
Stichting Geert Grootescholen Amsterdam en   
Amstelveen zoekt per 01-08-2022 

enthousiaste leerkrachten.   
   
De scholen die onder het bestuur van de stichting Geert 
Grootescholen Amsterdam vallen zijn nog steeds aan het 
groeien en zoeken per 1 augustus 2022 leerkrachten voor 
verschillende kleuter en onderbouwklassen (groep 1 tot en met 
8). De werktijdfactor kan in overleg worden bepaald.   
    
Stichting Geert Groote Scholen is een relatief klein schoolbestuur van 7 vrijescholen voor 
basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen. Werken op één van deze scholen betekent vorm 
willen geven aan eigentijds vrijeschool onderwijs. De antroposofie, de menskunde, is een 
inspiratiebron van waaruit wij werken. Dit alles samen met een team van ervaren 
vrijeschoolleerkrachten en startende collega’s.   
   
Ouders kiezen voor de vrijeschool vanwege de aandacht voor de brede persoonsvorming en de 
talentontwikkeling van leerlingen. Op onze scholen staat het kind centraal: het onderwijs sluit zoveel 
mogelijk aan op de individuele eigenheid en belevingswereld van de kinderen. Kinderen worden 
opgevoed tot vrije en betrokken mensen die thuis zijn in de huidige wereld en daar een zinvolle 
bijdrage aan willen leveren.   
    
Wij zijn voor onze verschillende locaties, op zoek naar collega’s die:   

• een visie op onderwijs en op de ontwikkeling van het kind hebben;   
• vakdocent én pedagoog zijn;   
• uiting willen geven aan hun eigen creativiteit en ideeën;   
• voldoen aan alle bekwaamheidseisen voor de leraar basisonderwijs;   
• bij voorkeur de Vrijeschool Pabo hebben gevolgd;   
• zich willen laten inspireren door de antroposofie;   
• gericht zijn op persoonlijke groei in het leraarschap;   
• communicatief vaardig zijn;   
• gedreven en enthousiast zijn.   

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;   
• Voor leerkrachten die wel enthousiast zijn over het vrijeschoolonderwijs maar nog geen 

ervaring hierin hebben, zijn er aanvullende cursussen en begeleiding beschikbaar.   
• Een ervaren of pioniers team;    
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO en een Amsterdam Toelage.   



   

• Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen werken, dan kan je contact opnemen met Karen 
Vonder (Personeelszaken) info@vrijescholenamsterdam.nl.  Samen met jou kijken we dan 
welke vacature passend is bij je wensen en/of mogelijkheden. Ook leiden we je graag rond 
op onze locaties om een kijkje te nemen.   
De sollicitatieprocedure bestaat verder uit een tot twee gesprekken met je toekomstige 
collega’s en een proefles.   
   
   
Op de overkoepelende website www.vrijescholenamsterdam.nl kunt u al onze locaties 
bekijken.   
   
We zien je reactie graag voor 30 april 2022 tegemoet.   

   
   


