
 

 

 

 

 

het Zonnewiel,  Vrijeschool De Bilt, zoekt per 1 augustus 2020 een: 

 

Gymleerkracht  

Voor de vrijdagen, 8 uur in de week (0,2 Fte).  

[Andere werkdag is bespreekbaar] 
 

 

Het Zonnewiel is een middelgrote basisschool voor vrijeschoolonderwijs.  De school staat 

voor inspirerend onderwijs met hoofd, hart en handen. We zijn een betrokken en bevlogen 

team, dat samen met een actieve oudergroep de school vormgeeft.  

 

Wij zijn op zoek naar een medewerker die, vanuit enthousiasme voor zijn/haar vak, ons 

team komt versterken. Iemand die een goede balans kan vinden tussen de individuele 

behoeften van de kinderen en de behoeften van de groep. Een leerkracht die zelfstandig 

vorm kan geven aan zijn vak binnen onze school en tegelijkertijd een actief teamlid wil 

worden. 

 

De functie in de praktijk: 

 Lessen verzorgen van 60-90 minuten voor de groepen 6,7,8 (klas 4, 5 en 6). 

 Deze klassen ophalen van en brengen naar school. 

 Voorbereiding in ons digitale logboek + schrijven van jaarlijkse rapporten van de 

kinderen voor het vak gym.  

 1 uur per week schooltaken vervullen (aan de hand van jouw interesses, kunnen we 

kijken welke taken bij jou passen- ook taken die niet met sport te maken hebben). 

 

Wij bieden: 

 Een fijne werkomgeving, met een bevlogen team en een betrokken oudergroep.  

 Tijdelijke aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband na een 

goede beoordeling. 

 De mogelijkheid tot gecoacht worden (niet omdat we geen vertrouwen in jou 

hebben, maar omdat we vinden dat je als leerkracht nooit uitgeleerd bent). 

 



Informatie  

In verband met de zomervakantie is er geen mogelijkheid tot het opvragen van meer 

informatie. Wij raden sollicitanten met vragen of twijfels aan om wél te solliciteren en de 

vragen, in geval van uitnodiging voor een gesprek, direct te bespreken.  

 

Procedure  

De sollicitaties ontvangen wij graag uiterlijk woensdagavond 8 juli 17.00 uur. Je krijgt die 

avond reactie. De gesprekken zullen plaatsvinden op 9 of 10 juli. De brieven graag richten 

aan Tamara Oomkes (adjunct schoolleider):  directie@zonnewieldebilt.nl. 

 

 

We zien je bericht 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 ruim 
200 leerlingen, verdeeld over 9 klassen. Naast het 

leerkrachtenteam werken we met een fijne 
ondersteunende ‘crew’ en een kindercoach. Samen werken 

we elke dag om ons onderwijs nog inspirerender en 
levendiger te maken. 

www.zonnewieldebilt.nl  
 

http://www.zonnewieldebilt.nl/

