
 

 

   
 

Vacature 
 

Leerkracht klas 4 (groep 6) 
0.7 - 1.0 fte (wat jou past) 

 
Ga jij binnenkort samen met onze kinderen uit klas 4 (groep 6) op ontdekkingsreis? Ze worden blij 
van een enthousiaste, stevige klassenleerkracht met hart voor het vrijeschool onderwijs. En wij ook! 
Wij bieden jou dan ook een dynamische goed bereikbare werkplek in Amsterdam-Zuid met 220 
leerlingen. Een baan waarin je 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 kinderen, medewerkers en ouders zich prettig en 
welkom voelen. We gaan samen op reis met hoofd, hart en handen. En we nodigen jou van harte 
uit daar ook onderdeel van te worden. 
 
Onze school 
In Amsterdam-Zuid, in een organisch vormgegeven pand, is de Geert Groote School Roeske 
gevestigd. Op onze school staat de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal. 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. De collega’s 
zetten zich met hart en ziel in. En zijn samen met de ouders en kinderen trots op hun school. Dit 
straalt de school ook uit. 
 
Wat verwachten we van jou? 
Een fijne betrokken collega die:   

- visie op onderwijs en op de ontwikkeling van het kind heeft, passend bij het 
vrijeschoolleerplan;  

- vakdocent én pedagoog wil zijn;  
- uiting wil geven aan de eigen creativiteit en ideeën;  
- voldoet aan alle bekwaamheidseisen voor de leraar basisonderwijs;  
- bij voorkeur de Vrijeschool Pabo heeft gevolgd. Is dit nog niet het geval, dan zijn er uiteraard 

mogelijkheden voor een door ons betaalde aanvullende training; 
- zich wil laten inspireren door de antroposofie of al geïnspireerd is;  
- gericht is op persoonlijke groei in het leraarschap;  
- communicatief vaardig is;  
- gedreven en enthousiast is. 



 

 

 
Wat kan jij van ons verwachten? 

- 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 team;  
- Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO en een Amsterdam Toelage. Check wat wij 

nog meer beiden: https://vrijescholenamsterdam.nl/voordelen-werken-bij-de-vrijescholen-
amsterdam/ of check ‘werken bij’ op onze website: vrijescholenamsterdam.nl  

 
Nieuwsgierig geworden? 
Mail dan je motivatiebrief en CV naar directie@ggsroeske.nl, ter attentie van Simonette Meijer-
Donagrandi. We ontvangen je reactie graag zo spoedig mogelijk. Dan spreken we elkaar graag op 
korte termijn. We zijn benieuwd naar jouw verhaal en motivatie. Eerst meer weten? Dat kan 
natuurlijk ook. Stuur een bericht naar Simonette via directie@ggroeske.nl. Dan vertelt ze je graag 
meer over deze mooie baan. 
 
Graag tot snel, 
Team Geert Groote School Roeske 
 
Simonette Meijer-Donagrandi 
   
 

 
 


