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Vacature Leerkracht 
 

 

Bevlogen parttime leerkracht gezocht voor een unieke leercommunity! 

 

Ben jij een zelfbewuste, avontuurlijke, kritische en bevlogen pionier die zijn plek zoekt binnen de onderwijswereld? 

Dan is VrijWijs wellicht iets wat bij jou past! 

VrijWijs is een nieuwe B3-school in Rotterdam. Het is een kleinschalige leercommunity waarbij vrijheid, vertrouwen en 

verbinding centraal staan. Kinderen leren hun eigen superkrachten ontdekken en krijgen de tijd en de ruimte om 

zichzelf te ontwikkelen. Een groep bij VrijWijs bestaat uit maximaal 15 kinderen van verschillende leeftijden. Ieder kind 

heeft zijn eigen leerroute waarbij leren begint met de zone van naaste ontwikkeling. We werken met een vaste 

dagstructuur waarin veel ruimte is om samen te groeien (letterlijk en figuurlijk!). 

Bij VrijWijs wordt je onderdeel van de community. Het is niet zomaar een werkplek, het is een plek waar jij je kan 

ontwikkelen, ontplooien en gaat mee-pionieren. 

Wie ben jij? 

 Je bent een creatieve en ondernemende pionier 

 Je bent in het bezit van een pabo-diploma 

 Je hebt ervaring in de onderbouw 

 Je voelt je helemaal thuis binnen de missie en visie van VrijWijs 

 Je wil graag parttime werken (in loondienst of als zzp’er) 

 Je bent vanaf 1 oktober beschikbaar voor 16 uur per week 

Onze investering in jou 

 Je mag meebouwen aan de mooiste leercommunity van Nederland 

 Een ontspannen werkplek met kleine groepen en aandacht voor elkaar 

 Veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit 

 Salaris op basis van de Cao Primair Onderwijs 

 Reiskostenvergoeding  

Word je al helemaal happy bij het idee om onderdeel te zijn van vernieuwend onderwijs? 

We komen graag met je in contact! Je kan ons mailen of bellen via info@vrijwijs.nl of 06 37 422 303. 

Bouw jij mee aan dé leercommunity van nu? 

Liefs, 

Rose en Tim 

VrijWijs 
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