
 

 

 

 

 

 

 

Vrijeschool het Zonnewiel  
zoekt voor schooljaar 2019-2020: 

 

Een enthousiaste en inspirerende 

onderbouwleerkracht 
Voor klas 1, klas 2 óf klas 3 

Functiegrootte 0,4 FTE (2 dagen) 

 

Wij zijn op zoek naar een leerkracht voor één van onze onderbouwklassen. In overleg 

kijken we in welke onderbouwklas en naast welke duo-partner je het beste past. 

 

Wij zoeken een leerkracht die: 

• Pedagogisch en didactisch sterk onderlegd is; 

• Graag meedenkt over goed, inspirerend en eigentijds vrijeschoolonderwijs en 

dit in samenwerking met collega’s ontwikkelt; 

• Over een professionele houding en goede gespreks- en 

samenwerkingsvaardigheden beschikt; 

• Een vrijeschool-PABO-diploma heeft óf; 

• Ervaring heeft in het vrijeschoolonderwijs en de applicatiecursus voor 

vrijeschoolonderwijs wil gaan volgen; 

• Per 1 augustus 2019 in dienst kan treden. 

 



 

Wij bieden: 

• Een eigentijdse vrijeschool met een prettige, betrokken oudergroep; 

• Een ervaren duo-partner die de andere dagen voor de klas staat; 

• Een bevlogen team waarin veel aandacht is voor persoonlijke ontmoeting; 

• Ondersteuning vanuit collega’s, taal-en rekencoördinator en ib; 

• Desgewenst de mogelijkheid tot coaching; 

• Een plek waarop jij jouw kwaliteiten en talenten ten volle kan benutten om onze 

school en ons onderwijs verder te ontwikkelen; 

• Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling. 

 

De procedure  

De eerste ronde bestaat uit een gesprek met de sollicitatiecommissie. Kandidaten die 

worden uitgenodigd voor de tweede ronde, worden gevraagd ook een les te geven. 

Brieven met CV kunnen worden gericht aan Tamara Oomkes, mailadres: 

directie@zonnewieldebilt.nl. Brieven graag insturen vóór maandag 6 mei.  

Alle kandidaten krijgen voor 13 mei bericht. 

 

Meer informatie kan opgevraagd worden via Tamara Oomkes. Stuur een mailtje naar 

directie@zonnewieldebilt.nl. 

 

We zien je sollicitatie graag tegemoet! 

 

 

 

 

 

 

 

Op de grens van Utrecht ligt, verscholen in het groen,  een eigentijdse vrijeschool. Een school 

die inspirerend onderwijs hoog in het vaandel heeft staan. Het Zonnewiel kent de reuring  van 

een stadsschool en de gezelligheid en kleinschaligheid van een dorpsschool. De school heeft 

220 leerlingen, verdeeld over 9 klassen. Naast het leerkrachtenteam werken we met een fijne 

ondersteunende ‘crew’, een kindercoach en kunstzinnig therapeut. Samen werken we elke dag 

om ons onderwijs nog inspirerender en levendiger te maken. 
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