Vacature: Leerkracht groep 7
Omvang: 0.4 wtf
Dagen: donderdag en vrijdag
Duur: Tot einde schooljaar
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Invalleerkracht voor groep 7
Voor de bovenbouw zijn we met spoed op zoek naar een
invaller die vanaf medio april tot het einde van het schooljaar in
kan vallen op de donderdag en de vrijdag in een hele leuke
groep 7.
Je gaat met je klas aan de slag en verkent Europa, de oude culturen
en geniet van de Griekse verhalen. Vanuit deze vertelstof
organiseren we later dit jaar een Olympisch kamp en filosoferen we
met onze klas als de oude Grieken. Het leerplan van groep 7 is zeer
rijk en biedt de (Vrije) Schoolleerkracht veel mogelijkheden om op
een passende manier lessen te ontwerpen voor de klas.
Je gaat samenwerken met een ervaren leerkracht en krijgt
indien nodig begeleiding, zodat je je volledig op je klas kunt
richten.
We zijn op zoek naar een (Vrije School) leerkracht met diploma die zich vol enthousiasme wil
verbinden met deze groep en met de school. Ook reguliere leerkrachten die enthousiast worden van
ons onderwijs willen we uitnodigen om te reageren.
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.
‘Kind mogen zijn om groot te kunnen worden', is onze filosofie.
Op Vrije School de Regenboog werken we ontwikkelingsgericht en geven we een passend antwoord
voor elke leerling op basis van het rijke Vrije School leerplan.
Ons team bestaat uit gedreven leerkrachten die vanuit de passie voor hun vak samenwerken en kleur
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geven aan de Regenboog. We hebben startende en zeer ervaren leerkrachten
in dienst. We willen ons samen ontwikkelen en maken hierbij gebruik van
elkaars kwaliteiten om zo voor de kinderen het best mogelijke Vrije
Schoolonderwijs neer te kunnen zetten. We doen dit in verbinding met de
ouders, de omgeving en de natuur die we middels de seizoenen beleven
binnen en buiten de klas.
Geïnteresseerd?
Stuur jouw sollicitatiebrief voorzien van CV dan naar Linda Verhezen t/m 8 april 2022.
Voor informatie kun je je wenden tot mevrouw Linda Verhezen, via 0615481272.
Meer informatie over onze school vind je op www.vbs-deregenboog.nl.
Soort dienstverband: Parttime, Tijdelijk
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