
   
Vernieuwende interculturele basisschool Amsterdam-Noord zoekt 

per november 2022  
  

Leerkracht  
  

Klas 2 (0,4 fte) en/of klas 3 (0,6fte)   
  
  

  
Kom werken op dé plek waar jouw authenticiteit, identiteit & achtergrond een rol mag spelen 
in het vormgeven van je onderwijs. En help de kinderen uit jouw klas een plek in de wereld te 
vinden. Samen leren met hoofd, hart en handen. Waldorf aan de Werf is een unieke & sterk 
groeiende school in Amsterdam-Noord die dit jaar haar derde schooljaar in gaat. We zijn 
gestart vanuit een sterk gedragen ouderinitiatief, onder het bestuur van Stichting Geert 
Groote Scholen Amsterdam. Op dit moment hebben we drie kleuterklassen, klas 1 (groep 3), 
klas 2 (groep 4) en klas 3 (groep 5).  
  
Mogelijkheden: Wat bij jou past   

- Klas 2 voor 0,4 wtf (0,5 wtf mag ook)   
- Klas 3 voor 0,6 wtf   
- Klas 2 & klas 3 voltijd   

  
Waar je terecht komt  
Waldorf aan de Werf is een plek waar elk kind en iedere medewerker zich veilig en gezien 
voelt en waar inclusief denken & werken centraal staat. Als school willen we dat kinderen, 
medewerkers en opvoeders trots zijn op hun identiteit. Als medewerker zie en benut je de 
diversiteit als kracht. Als je bij ons komt lesgeven, dan betekent het dat je een generatie 
klaarstoomt die vanaf 2026 de school verlaat met een inclusief wereldbeeld en een stevige 
basis voor de toekomst.  
  
Waldorfonderwijs is zorgvuldig afgestemd op de ontwikkelingsfasen van kinderen. Als 
leerkracht stimuleer je de brede ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor cognitieve, 
sociaal-emotionele en motorische aspecten.   
Het onderwijs op Waldorfscholen kenmerkt zich door een specifiek eigen aanpak:   

• Aandacht voor de seizoenen & de jaarfeesten;  
• Periode onderwijs & verhalen vertellen;  
• Een ademend dag- en weekrooster met een afwisseling van cognitieve vakken; 

belevend leren, kunstzinnig, ambachtelijk en bewegend onderwijs.  
Kortom: leren met hoofd, hart en handen.  

Wie jij bent:  



• Enthousiast over vernieuwend Waldorfonderwijs;  
• Jij gaat uit van absolute gelijkwaardigheid van ieder mens;  
• Jij kijkt dwars door hokjes heen;  
• Jij houdt van de voeten in de klei, ook letterlijk;  
• Jij zingt niet alleen onder de douche, maar ook graag met z’n allen.   

We bieden jou:  
• Lesgeven in een ‘bewegende klas’;  
• Een team van pioniers, waarin we van elkaar leren & 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;  
• Buitenonderwijs;  
• Coaching;  
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO. Check wat wij nog meer beiden: 

https://vrijescholenamsterdam.nl/voordelen-werken-bij-de-vrijescholen-amsterdam/ of 
zie QR hieronder.  

  
Is dit de baan die jij zoekt?  
We zijn benieuwd naar jouw verhaal en wat jij kunt betekenen voor onze Amsterdamse 
leerlingen. Stuur jouw CV en motivatiebrief naar: 
personeelszaken@vrijescholenamsterdam.nl  t.a.v. Jamilah Blom, schoolleider van 
Waldorf.   
We staan (ook) open voor leraren uit het reguliere onderwijs die zich willen verdiepen in het 
Wardorf (vrijeschool) onderwijs.  
  
  
Graag tot snel!  
  
Team Waldorf aan de Werf  
  
Voordelen van werken bij Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam:  

  


