
  
  

Vrije school Parcival, op prachtige locatie in Amstelveen, zoekt per direct ivm ziekte 
  

Vakleerkracht voor lichamelijke opvoeding (gymdocent) voor 0,4 fte (2 dagen)  
  

. Ook starters en leerkrachten met ervaring op ander type scholen zijn van harte welkom om te 
solliciteren.  

  
Onze leerlingen leren door te doen, te bewegen en te ervaren. Wil jij daar als gymleerkracht ook aan 
bijdragen? Laat het ons weten en solliciteer. Misschien geef jij dan wel les vanaf het nieuwe 
schooljaar op onze basisschool Vrije School Parcival in Amstelveen . Je wordt onderdeel van een jong 
& energiek team, dat graag samen de school vormgeeft van lesplan tot jaarfeest, en alles wat 
daartussen zit. Ook kan je gebruik maken van onze fantastische & nieuwe gymzaal. We zijn trots dat  
we een instapklas hebben, een speciale klas voor kinderen met een verstandelijke beperking. 
Daarnaast zijn we een brede school, waar leren en zorgen bij elkaar komen. Leren doen wie hier 
samen & met elkaar. Kom ons team versterken met jouw expertises en ervaring!  
  
Wat ga jij doen?   

• Verzorgen & ontwikkelen van ons gymonderwijs;  
• Samen met collega organiseren van de jaarlijkse sportdag;  
• Participeren in het teamoverleg, scholing en de pedagogische vergadering.  

  
We bieden jou:  

• een goed uitgeruste, moderne inpandige gymzaal;  
• professionele ondersteuning & begeleiding op maat zodat ook jij kan groeien en je 

ambities waar kan maken;  
• een fijn, warm en enthousiast team waar jij onderdeel van gaat uit maken;  
• een prachtige omgeving waar onze school is gevestigd.  
• salaris, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie conform de CAO-PO.  

  
Jij bent:  

• minimaal start bekwaam leerkracht LO (of bijna afgestudeerd ALO);  
• tenminste bekend met het vrijeschoolonderwijs en wil je daar mee verbinden;  
• gericht op de sterke kanten van het kind;  
• altijd op zoek naar ontwikkeling van anderen en jezelf; •  goed georganiseerd & 

kwaliteitsgericht;  
• communicatief sterk.  

Meer informatie over de school, onze visie en het vrijeschoolonderwijs vind je op onze site: 
https://www.vrijeschoolparcival.nl/onze-school/  



  
Is dit de baan die zoekt?  
We kijken uit naar je motivatiebrief  en CV. Deze kan je zo spoedig mogelijk sturen aan Margreet 
Bijsterveld (schooldirecteur a.i.), directie@vrijeschoolparcival.nl. Liever eerst wat meer 
informatie? Neem dan contact op  06-27077377.  
  
Sollicitatieprocedure  
We nodigen  je uit voor een gesprek met onze sollicitatiecommissie. Indien we van beide kanten een 
match ervaren, volgt nog een 2de gesprek. Een proefles geven, is onderdeel van de procedure.  Zo kan 
jij proeven aan wat wij te bieden hebben. En kunnen wij jou ervaren in de klas. De 
sollicitatiecommissie bestaat uit collega`s en de directeur.   
  
We kijken uit naar je brief en/of telefoontje.  
  
Hartelijke groet, Team Vrije School Parcival  
  
https://www.vrijeschoolparcival.nl/  
  


