
                                                         

                                

Wil je graag werken op een school in het midden van het land waar je als 

leerkracht meebepaalt hoe het onderwijs en de school er uit zien? 

 

De Vrije School Utrecht is een groeiende en inspirerende school waar het fijn werken is. In 

het westen van  Utrecht hebben we een tweede school: Vrije School Leidsche Rijn.  

 

Voor komend schooljaar zoeken wij een enthousiaste en gedreven 

Leerkracht voor klas 1 of klas 4 
(0,6 of 0,8 wtf)  

op onze school in Leidsche Rijn 

 

Wie zoeken wij? 

We zijn op zoek naar een collega die enthousiast is voor het vrijeschool onderwijs.   

We vragen je te solliciteren als je: 

• bij voorkeur een opleiding aan de vrijeschool pabo (voorheen Hogeschool 

Helicon) hebt gedaan. Wanneer je je opleiding aan een andere pabo hebt gedaan, 

gaan we ervan uit dat je aantoonbare affiniteit met het vrijeschool onderwijs hebt 

en bereid bent bijscholing te volgen (die door ons wordt gefaciliteerd) 

• enthousiast bent voor modern vrijeschool onderwijs 

• al enige jaren lesgevende ervaring hebt in de onderbouw (groep 3 t/m 8) 

• een visie hebt op datgene wat het kind in deze tijd nodig heeft 

• beschikt over organisatorische vaardigheden, initiatief en daadkracht  

• collegiaal ingesteld bent en goed kunt samenwerken 

• goed kunt communiceren met collega’s en met ouders 

• kunt meebewegen in een school die deels in een opbouwende fase zit 

• je ervoor open staat om ook zelf te blijven leren 

• je met veel plezier en humor in de school staat 

 

Naast het bovenstaande verwachten we dat je in staat bent de klassenadministratie op een 

professionele wijze bij te houden. We maken gebruik van het leerlingvolgsysteem Volglijn. 

 

De Vrije School Utrecht is een coöperatie. Alle medewerkers zijn hiervan lid en kunnen 

deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering. Van nieuwe collega’s verwachten wij dat zij 

op termijn aan dit overleg hun bijdrage leveren. 

 

Belangstelling? 

Wanneer je voldoet aan het bovenstaand profiel, kun je je sollicitatie (met cv) vóór 19 april 

2022 sturen naar: Jörgen Joosten (schoolleider), leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl. 

Voor informatie kun je bellen met Vrije School Leidsche Rijn, 030-7370905. 

 

De sollicitatieprocedure vindt plaats vanaf 19 april en bestaat uit een gesprek van de 

geselecteerde kandidaten met de sollicitatiecommissie, een kennismaking met de school 

door te komen kijken en het verzorgen van een activiteit in één van de klassen. De 

sollicitatiecommissie bestaat uit een leerkracht, IB-er en de schoolleider(s). Als je wordt 

aangenomen krijg je eerst een tijdelijke aanstelling voor één jaar met uitzicht op een vaste 

aanstelling. 
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