
 

 

 

 
 
Thula is dé vrijeschool in Amsterdam-Oost.  Onze school heeft ‘wortels in de wijk’ en ‘blik op de 
wereld’. Thula bestaat bijna vijf jaar en heeft 8 klassen; 3 kleuterklassen en klas 1 tot en met 5. Een 
fijne school met prettige sfeer waar de initiatiefkracht en enthousiasme van ouders en collega’s 
voelbaar is. Wij werken vanuit het gedachtegoed van de rijkdom van diversiteit. En zetten ons als 
team in om verschillende culturen en achtergronden een plek te geven in ons onderwijs. We geven 
de kinderen een veelheid aan perspectieven mee opdat zij zich in vrijheid tot de wereld kunnen 
verhouden. Dat doen we in een grootstedelijke context en met gebruikmaking van onze nabije 
omgeving, waaronder de Indische Buurt en het Flevopark. Er is plek voor jou door vertrek van een 
collega en een collega die de wens heeft om iets minder te gaan werken.  
 

Mogelijkheden/wat bij jou past: 

Leerkracht voor klas 2 (groep 4) – 2 dagen (0,4 fte) 
Leerkracht voor klas 5 (groep 7) – 2 dagen (0,4 fte) 

Leerkracht voor de kleuterklassen – 1 of 2 dagen (0,2/0,4 fte) 
 

Wat neem je mee? 
- Je kan (of wil leren) werken vanuit het antroposofisch en interculturele gedachtegoed. Voor 

klas 5 zijn we op zoek naar een collega die het leuk vindt als mentor op te treden m.b.t. de 
overdracht van antroposofisch gedachtegoed;  

- Je hebt ervaring hebt als leerkracht en thuis bent in alle aspecten van het vak;  
- Je bent in staat de kinderen didactisch te inspireren, uit te dagen én kunstzinnig  te voeden; 
- Je spiegelt en leeft de kinderen voor in het leren en in het mens-zijn; 
- Je krijgt energie van het verder vorm geven van onze jonge school; 
- Je hebt een eigen mening en werkt in verbinding met jouw omgeving; 
- Voor jou zijn kwaliteit en professionaliteit belangrijk; 
- Je vind het fijn om samen te werken in het leerkrachtenteam én met de ouders van de 

kinderen. Omdat we sámen om de kinderen heen staan. 

We bieden jou: 

• Lesgeven in een ‘bewegende klas’; 
• Een baan waarin je jezelf kan ontwikkelen;  
• Autonomie binnen de kaders van vrijeschool onderwijs: je geeft les vanuit je hart en vanuit 

wie je bent als onderwijsprofessional; 
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO. Check wat wij nog meer beiden: 

https://vrijescholenamsterdam.nl/voordelen-werken-bij-de-vrijescholen-amsterdam/. 
 

Kom jij met je hoofd, hart en handen een bijdrage leveren aan onze mooie school? De kinderen uit 
de kleuterklassen, klas 2 en 5 zijn heel nieuwsgierig naar jou en jouw verhaal. En wij ook. Stuur 
vandaag nog je sollicitatie naar mariekedegraaf@vrijeschoolthula.nl. Liever eerst wat meer 
informatie of een eerste kennismaking met onze school, dat kan natuurlijk ook. We zien je reactie 
graag tegemoet.  

Graag tot snel, Team Thula 



  
 


