
 

 

 

 

 

 

 

Vrijeschool het Zonnewiel  
zoekt m.i.v. 1 april 2023 

 

Een enthousiaste 

 Leerkracht kleuterklas 

Functieomvang 0,6 FTE (24 uur per week) 

(met de mogelijkheid op termijn uit te breiden naar 1,0)  

 

Wat ga je doen: 

• Als kleuterleerkracht op de vrijeschool heb je vier-, vijf- en zesjarigen in je klas. 

Je leert je leerlingen dus echt kennen. Je stemt het onderwijs af op de 

onderwijsbehoefte van de leerlingen en van de groep en begeleidt de leerlingen 

in hun ontwikkeling.    

• Elke week is anders want binnen de vastgestelde leerstof geef je zelf vorm en 

invulling aan je dag- en weekprogramma. Dat is hard werken, maar levert ook 

veel energie op, want je geeft les vanuit je eigen enthousiasme en kennis.   

• Vrijeschoolonderwijs staat voor een brede ontwikkeling. In de kleuterklas 

werken we daarmee aan de leervoorwaarden, ook sociaal-emotioneel en 

motorisch. Kortom: leren met hoofd, hart en handen.  

 



 

Wij bieden: 

• Een eigentijdse vrijeschool met sterk team en een prettige, betrokken 

oudergroep. 

• Bevlogen collega’s met aandacht voor persoonlijke ontmoeting. 

• Binnen de kaders van het vrijeschoolonderwijs heb je als leerkracht veel 

autonomie. Hierdoor geef je les vanuit je hart en vanuit jezelf als 

onderwijsprofessional.  

• Een plek waarop je verder kan groeien als (vrijeschool) leerkracht. 

• Je krijgt zo nodig coaching en begeleiding ‘on the job’.    

• Salaris in functieschaal LB volgens cao po.  

• Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling. 

 

Wat breng je mee: 

• Je bent een goede leerkracht, maar vooral ook een goede pedagoog. Je kijkt en 

luistert écht naar je leerlingen. Je stemt je aanbod af op wat een leerling nodig 

heeft.   

• Je bent jezelf. Je denkt mee over hoe we samen ons onderwijs nog beter 

kunnen maken.   

• Je hebt een pabodiploma of een vrijeschoolpabodiploma.  

• Je voelt je verbonden met de vrijeschool en de antroposofie. Weet je dit nog 

niet precies? Dat geeft niet, we vertellen je er graag meer over.   

• Het is een pré als je ervaring hebt met werken in een kleuterklas en in het 

vrijeschoolonderwijs.  

De procedure  

De eerste ronde bestaat uit een gesprek met de sollicitatiecommissie. De gesprekken 

vinden plaats op donderdagmiddag 23 februari tussen 14:30 en 16:30 uur. Kandidaten 

die worden uitgenodigd voor de tweede ronde, vragen we vrijdagmorgen 24 februari 

in een lessituatie mee te doen. 

Brieven met CV kan je t/m 21 februari richten aan Nico Groot, mailadres: 

directie@zonnewieldebilt.nl.  

 

Meer informatie kan je opvragen via Nico Groot via directie@zonnewieldebilt.nl. 
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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 beschikken we over een 

stevig ondersteunend team met twee intern begeleiders, onderwijsondersteuners, een 

remedial teacher en een kindercoach. Samen werken we elke dag om ons onderwijs nog 

inspirerender en beter te maken. 

 

 

 

 

 

 

 


