Vrijeschool Vuurvogel zoekt voor het komende schooljaar een:

Leerkrachtondersteuner inzetbaar in alle klassen
De aanstelling heeft een omvang van 0,2 tot 0,4 fte (1 of 2 dagen).

✓

De opleiding tot leerkracht volgt op de (vrijeschool) Pabo of de opleiding
tot (vrijeschool) onderwijs- of klassenassistent heeft gevolgd of in de
afrondende fase zit van de opleiding. Ervaring in het Vrijeschool onderwijs is

een pré;
✓ Gefundeerde kennis heeft van het vrijeschool didactiek en de menskundige
achtergronden van het vrijeschoolonderwijs of zich hierin wil verdiepen en
hiermee wil verbinden;
✓ Beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
✓ Positief gericht is op collegiaal en professioneel samenwerken binnen een
hecht team.

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

Een salaris volgens CAO PO;
Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling bij
wederzijdse tevredenheid;
Een school met 9 klassen en in totaal ongeveer 220 leerlingen;
Begeleiding en coaching aan de hand van een begeleidingsplan;
Een bijzonder vrijeschoolgebouw in de wijk Meerzicht;
Een gedreven, enthousiast en zeer collegiaal team waarin je samenwerkt
met betrokken collega’s en ouders;
Een bestuurlijke organisatie van drie vrijescholen die zijn verenigd in de
Stichting Vrije Scholen Rijnstreek.
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Uw motivatiebrief en CV kunt u, bij voorkeur per mail tot uiterlijk 29 april 2022
sturen aan:
Joeri Franken
Vrijeschool Vuurvogel
Schansbos 5/6
2716 GV Zoetermeer
directie@vsvuurvogel.nl
De aannameprocedure omvat een kennismakings- en sollicitatiegesprek met de
directeur, een collega en de intern begeleider.
Er worden referenties gevraagd.
Meer informatie over onze school kunt u vinden op de website van de school
www.vsvuurvogel.nl

Voor verdere informatie over de functie kunt u contact opnemen met:
Joeri Franken, directeur: directie@vsvuurvogel.nl of 06 – 16233262.
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