Gezocht: Invalleerkrachten die goed verhalen kunnen vertellen !
Wie zoeken wij?
Enthousiaste meesters en juffen met een passie voor hun vak en de wil
om van hun onderwijs kunst te maken. Leerkrachten die 1 of meerdere
dagen in de week kunnen werken en kennis willen maken met onze
veelzijdig getalenteerde kinderen en ons brede onderwijsaanbod. Want..
hoe worden die geiten wollen sokken nou echt gebreid? Gedurende een
invaldag kun je terecht komen in een circus, een viltclubje, een zangkoor,
een houtbewerkplaats of gewoon in de keuken om een soepje te maken.

Ook houden we ervan om toneel te spelen en het zou zomaar kunnen dat je samen met 2
leerlingen de kont van de os of de ezel speelt. Daarnaast doen we natuurlijk ook gewoon aan
leren en oefenen. We leren daarbij zowel in schriften, als in de beweging en in de natuur. Leraar
zijn is elke dag anders. Dat geldt zeker voor het vrije schoolonderwijs!
Wat bieden wij jou?
•
•
•
•

Enthousiaste, leergierige leerlingen die je met open armen ontvangen.
Een leuke en afwisselende baan met enthousiaste en bevlogen collega’s.
De mogelijkheid om ervaring op te doen als leerkracht in het Vrije schoolonderwijs, en de
mogelijk om door te groeien.
Ruimte om eigen lessen te ontwerpen binnen de grenzen van de school-eigen didactiek.

Deze functie vraagt van jou:
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde opleiding tot (vrije) basisschoolleerkracht.
Minimaal affiniteit met de vrijeschool.
Energie en positieve dynamiek in de te geven lessen.
Kennis & vaardigheden m.b.t. de verschillende vakgebieden
Een positieve en kindvriendelijk houding.
De kwaliteiten om effectief in een team te kunnen werken en presteren.
Het nemen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

Over Vrije Basisschool de Regenboog
Vrije school de Regenboog is een grote en zelfstandige school in Eindhoven.
Wij streven ernaar om kinderen zo te begeleiden dat ze in staat zijn om zich optimaal en zo breed
mogelijk te kunnen ontwikkelen. Wij werken vanuit de antroposofische gedachte.
Geïnteresseerd?
Stuur jouw sollicitatiebrief voorzien van CV dan naar Linda Verhezen.
Voor informatie kun je je wensen tot mevrouw Linda Verhezen, via 0615481272.
Meer informatie over onze school vind je op www.vbs-deregenboog.nl.

