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Het team van Vrijeschool Ridderspoor zoekt enthousiaste 

collega’s 

wij zoeken per direct: 

- een leerkracht voor klas 6 voor 0,6 fte 
- invalleerkracht/zij-instromer 
 

Vrijeschool Ridderspoor is gevestigd in Alphen aan de Rijn. Op dit moment telt de school 152 

leerlingen. De school is groeiende.  

Leerkracht klas 6 

De klas telt 16 leerlingen. Het is een hardwerkende leuke klas waarin een prettige werksfeer heerst. 

Wij zoeken een enthousiaste collega, die voldoet aan de volgende kwaliteiten: 

- voldoet aan bekwaamheidseisen voor leraar basisonderwijs; 

- gedreven en enthousiast is; 

- bij voorkeur ervaring met het vrijeschool onderwijs of zich wil (bij)scholen in de vrijeschool 

pedagogiek; 

- met een persoonlijkheid die zich op natuurlijke wijze verbindt met leerlingen en ouders van 

klas 6. 

Daarbij zoeken we ook een Invalleerkracht/ Zij-instromer 

Als teamlid zorg je ervoor dat bij lange of kortdurende ziekte het dagelijks onderwijs op de school op 

een hoogwaardige manier voortgang krijgt. Het is een leuke manier om de school te leren kennen.  

Wij zoeken een enthousiaste collega, die voldoet aan de volgende kwaliteiten: 

- vervangingswerkzaamheden verricht voor korte of langere duur; 

- breed inzetbaar, dus zowel bij kleuters als een klas 6; 

- flexibel, enthousiast en van aanpakken weet.  

Voor iedereen die al een WO- of hbo-bachelor heeft en een baan in het onderwijs wil, is er de 

mogelijkheid om als zij-instromer hun bevoegdheid te halen (duur 2 jaar). 

Dit traject begint met een aanvraag door de school, waarna een assessment volgt.  Wil je meer 

weten over dit zij-instroomtraject, kijk eens op de website van vrijeschool Pabo op hogeschool 

Leiden.  

Heb je interesse in 1 van de vacatures?  

Neem dan zo snel mogelijk contact op met Kim Evers-Hunting, directeur Vrijeschool Ridderspoor op 

telefoonnummer 0172-44 30 09 of stuur een mail met  cv op naar directie@vsridderspoor.nl 

Meer weten over ons onderwijs?  Een rondleiding is mogelijk. Bel gerust of stuur een mail en dan 

maken we een afspraak. 
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