
 

 

 
 

Vrije School Brabant 
Een basisschool op antroposofische 
grondslag, die kinderen van 0 t/m 12 jaar 
onderdak biedt. Naast dagopvang, 
peuteropvang zijn er drie heterogene 
kleuterklassen (groep ½) en 6 jaarklassen 
(groep 3 t/m 8).  

 
 

Vrije School Brabant biedt: 
 
• je een fijne werkomgeving 
• bezoldiging conform CAO-PO 
• je begeleiding op onderwijsinhoudelijk 

en ideologisch gebied. 
• vrijeschoolonderwijs dat de leerlingen 

raakt en het vuurtje in hen 
aanwakkert  

• zorgvuldig vormgegeven onderwijs  
• een dekkende zorgstructuur met 

ontwikkelingsmogelijkheden  
• een hardwerkend, ambitieus en 

samenwerkend team  
• een ontspannen, inspirerende 

werksfeer  
• mogelijkheden voor na- en bijscholing  
• je vrijeschoolonderwijs in de huidige 

tijd  
 
 

Vrije School Brabant 
Nuenenseweg 6 
5631 KB  Eindhoven 
Tel: 040 - 245 29 48  
E-mail: info@spildesterren.nl 
Website: www.spildesterren.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrije School Brabant maakt deel uit van 
Stichting Pallas: www.stichtingpallas.nl 

Vrije School Brabant zoekt 
                       M.i.v. 1 augustus 2022  
 

een enthousiaste klassenleerkracht 
met affiniteit voor het vrije school 
onderwijs 
voor een werktijdfactor van 1.0 fte, maar ook 0,4  
en 0,6 fte is bespreekbaar 
 
We zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht die wil starten met 
een klas 1 (groep 3) of klas 4 (groep 6) en je dan zo mogelijk drie jaar 
te verbinden aan deze klas.  
 
Ben jij dit?  
• je hebt affiniteit met en/of kennis van het vrijeschool 

onderwijs 
• je bent een inspirerend, enthousiast persoon, die vanuit een 

samenwerkende en reflecterende houding breed  
inzetbaar is 

• je hebt interesse en zoekt de verbinding in de menskundige 
opvatting vanuit de antroposofie 

• je bent in staat actuele onderwijsontwikkelingen te  
verbinden met het vrijeschoolonderwijs en hebt 
hiervoor een cursus gevolgd of is bereid die te  
gaan volgen 

• je bent gericht op persoonlijke groei in het leraarschap 
 
Ben jij degene die we zoeken reageer dan snel op deze vacature.  
Voor meer informatie over de vacature(s), kun je contact opnemen  
met de schoolleider Rita van der Werf, op 06-11534262. 
 
Je reactie ontvangen wij graag zo snel mogelijk en uiterlijk  
op 9 juni 2022 per mail naar r.vanderwerf@vrijeschoolbrabant.nl 
o.v.v. “sollicitatie klassenleerkracht VSB”. 
 
Nieuwsgierig? 
Kom snel kennismaken met onze school! Je  
bent van harte welkom om eerst te komen  
kijken.  
 
Maak gauw een afspraak!! 
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