
 

Leerkracht klas 4 (groep 6) 
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Amsterdam-Zuid 

 
Ben jij die enthousiaste, stevige klassenleerkracht (klas 4 = groep 6) die wil werken met 
hoofd, hart en handen? Dan ben je van harte welkom op onze fijne vrijeschool aan de Zuidas 
in Amsterdam-Zuid. De Geert Groote School Roeske heeft 230 leerlingen en is makkelijk 
bereikbaar. We bieden jou een  dynamische baan waarin jij jezelf kunt ontwikkelen binnen 
een culturele omgeving waarin jaarfeesten, muziek, euritmie, drama en beeldende kunsten 
een belangrijke plek hebben. En bovenal een school met een goede sfeer waar de kinderen, 
collega’s en ouders zich prettig & welkom voelen. 

Waar kom je te werken als je onze nieuwe collega wordt? 

Je werkplek bevindt zich in een organisch vormgegeven pand. Op onze basisschool staat de 
persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal. In ons onderwijs zijn we voortdurend op zoek 
naar de balans tussen het aanspreken van hoofd, hart en handen. Creativiteit draagt wat ons 
betreft bij aan het leren denken en handelen in het moment. Wij zien dat als een waardevolle 
competentie in een maatschappij die snel en continue in verandering is.  

Onze kinderen worden opgevoed tot vrije en betrokken mensen die thuis zijn in de huidige 
wereld en daar een zinvolle bijdrage aan willen leveren. De ontwikkeling van sociale en 
ambachtelijke vaardigheden zijn op onze vrijeschool even belangrijk als de ontwikkeling van 
het intellectuele vermogen. Daar zetten we ons dagelijks met hart en ziel voor in.  

Medewerkers, ouders en kinderen zijn trots op hun school en dit straalt de school ook uit. 

 

Wie ben jij? 
Onze nieuwe collega die: 

- uiting wil geven aan de eigen creativiteit & ideeën; 
- vakdocent én pedagoog wil zijn; 
- een visie op onderwijs & op de ontwikkeling van het kind heeft passend bij het 

vrijeschoolleerplan; 
- voldoet aan alle bekwaamheidseisen voor de leraar basisonderwijs; 



- bij voorkeur de Vrijeschool Pabo heeft gevolgd maar reguliere Pabo is geen 
bezwaar*; 

- zich willen laten inspireren door de antroposofie; 
- gericht is op persoonlijke groei in het leraarschap; 
- communicatief vaardig is; 
- gedreven & enthousiast is. 

* Ook zonder vrijeschool ervaring ben je uiteraard welkom. Met jouw Pabo diploma kan je bij 
ons aan de slag. Om je helemaal onder te kunnen dompelen in onze pedagogische visie en 
leerplan, mag je je op onze kosten bijscholen. Dat kan tijdens dat je bij ons aan het werk 
bent. 

Wat wij jou bieden 

- 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 divers & fijn team; 
- Salaris, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie zijn conform CAO-PO, 

salarisschaal LB (€ 2738 - € 4206); 
- Werklocatie die goed bereikbaar is;  
- We vergoeden extra reiskosten boven de cao-regeling, als je meer dan 22 

kilometer (enkele reis) vanaf onze school woont. 

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?  
Als je brief geselecteerd wordt, dan nodigen we je uit voor een gesprek met de 
sollicitatiecommissie. De commissie bestaat uit collega’s en de directeur. Indien jij en wij 
deze kennismaking als positief ervaren, volgt nog een tweede gesprek. Daarna vragen we je 
een proefles te geven zodat we jou ook kunnen ervaren in de klas.  
 

Is dit de baan die jij zoekt? 
We zijn benieuwd naar jouw verhaal en wat jij kunt betekenen voor onze leerlingen in klas 4 
(groep 6). Stuur jouw CV en motivatiebrief zo spoedig mogelijk maar voor 8 juni naar 
personeelszaken@vrijescholenamsterdam.nl ter attentie van Simonette Meijer-Donagrandi. 

 
Graag tot snel! 
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