
 

 

Voor het nieuwe schooljaar zoekt de Vuurvogel enthousiaste kandidaten: 
 

Kleuterleerkracht (2 dagen per week, donderdag en 
vrijdag)  
 
 

De Vuurvogel (Vrije School Driebergen) is in 
1976 gestart op initiatief van ouders. Sinds 
1984 is zij gevestigd in de toen nieuw 
gebouwde school aan de Faunalaan 250 in 
Driebergen. 
De school is uitgegroeid tot een streekschool 
met circa 270 leerlingen. Er zijn vier 
kleuterklassen en zeven onderbouwklassen (1 
tot en met 6) 
 
Rudolf Steiner 
Het vrijeschoolonderwijs vindt inspiratie in de 
antroposofische levensvisie en de 
pedagogische inzichten van de filosoof en 
opvoedkundige Rudolf Steiner. Hij bracht aan 
het begin van de 20e eeuw in het onderwijs 
belangrijke vernieuwingen op gang. 
De Vuurvogel ziet het als haar opdracht die 
inspiratie in de huidige tijd wezenlijke 
betekenis in het onderwijs te geven. De school 
staat open voor kinderen, ouders en 
verzorgers van iedere culturele achtergrond 
en godsdienstige gezindte. 
 

Als aanvulling op het team is de Vuurvogel in Driebergen met ingang van komend schooljaar op zoek naar 
een nieuwe collega. Voor een van de kleuterklassen is een duopartner naast de huidige leerkracht nodig. 
 
Wij vragen: 

 Enthousiasme voor het Vrijeschoolonderwijs. 

 Een afgeronde Pabo, bij voorkeur Vrijeschool Pabo of de bereidheid aanvullende scholing te 
volgen. 

 Pedagogische competenties om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te kunnen 
bevorderen. Ook als kinderen extra zorgvragen hebben op dit gebied. 

 Het vermogen een veilige en stimulerende omgeving voor de kinderen te scheppen. 

 Het vermogen tot reflectie en ontwikkeling: kunnen reflecteren op de eigen ontwikkeling en deze 
kunnen afstemmen op het beleid van de school. 

 Het vermogen professioneel te kunnen samenwerken en communiceren met collega’s en  ouders. 

 Affiniteit en bereidheid tot het professioneel bijhouden van de ontwikkeling van de kinderen 
middels ons leerlingvolgsysteem.  

 
Wij bieden: 

 Een hecht, betrokken en innoverend team.  

 Enthousiaste, veelal jonge, collega’s.  

 Goede interne begeleiding.  

 Professionele ontwikkelingsruimte. 

 Antroposofisch mensbeeld als basis. 

 Perspectief op vaste aanstelling. 
 

Ben je geïnteresseerd om bij ons team van 30 collega’s te komen werken en sta je achter de principes 
van onze school? Dan komen we graag met jou in contact! Jouw sollicitatie zien we graag uiterlijk 12 juli 
tegemoet via hsteinbuch@devuurvogeldriebergen.nl . De gesprekken vinden plaats op 14 en/of 16 juli: 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Chris Cornelisse via 06 20490175  
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