’t Kleurenbos in Oss zoekt per 1 augustus 2022 voor een
’t Kleurenbos in Oss
is een basisschool op antroposofische
grondslag. Er is 1 kleuterklas en er
zijn 2 combinatieklassen.

combinatieklas in de middenbouw (vanaf klas 3 / groep 5) een:

’t Kleurenbos is een jonge school en
volop in ontwikkeling.

Wij zoeken een enthousiaste collega die onze jonge school mee
verder wil bouwen en:

‘t Kleurenbos biedt:
• een ontspannen, inspirerende
werksfeer
• een ondersteunend, ambitieus en
samenwerkend team
• mogelijkheden voor na- en
bijscholing
• een vooruitstrevend opgezette
zorgstructuur
• een kwalitatieve visie op
pedagogisch
en didactisch vlak
• vrijeschoolonderwijs in de
huidige tijd
Oude Litherweg 18A
5346 RT Oss
Kijk voor meer informatie op:
www.kleurenbos.nl

Leerkracht

WTF: 0,5 FTE (reguliere uren)

• voldoet aan de bekwaamheidseisen voor leraar basisonderwijs
• heeft lesgevende ervaring, ervaring binnen het Vrijeschool
onderwijs
is een grote pre
• is daadkrachtig, pakt eigenaarschap en neemt daarin
verantwoordelijkheid
• is iemand die zich wil verbinden met het Vrijeschoolonderwijs;
heeft hiervoor een cursus gevolgd of is bereid die te gaan volgen
• is gericht op persoonlijke groei in het leraarschap
• heeft een positieve en kindvriendelijke houding
• kan het gedifferentieerd werken bij taal en rekenen goed in de
vorm krijgen
Wij staan ook open voor een zij-instromer.
Wat wij bieden
’t Kleurenbos is gestart in augustus 2017. Het team geeft vanuit
enthousiasme en passie gestalte aan het Vrijeschool onderwijs. Het
dynamische team bouwt daarmee aan een groeiende school.
Je gaat samen met de twee vaste leerkrachten vorm geven aan de
differentiatie bij de verschillende vakgebieden binnen de
combinatieklas. Hiervoor sta je als tweede leerkracht voor de klas.
Informatie
Voor meer informatie neem je contact op met Monique Neijndorff,
vervangend schoolleider, telefoon 06-22444734
e-mail: m.neijndorff@kleurenbos.nl
Reageren
Wij ontvangen je sollicitatiebrief en je cv op voornoemd mailadres
graag uiterlijk 13 juni 2022.

’t Kleurenbos maakt onderdeel uit van
Stichting Pallas

De eerste gespreksronde is op 16 juni 2022.
Een proefles kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

