
DE VRIJE SCHOOL DEN HAAG 

 
Primair Onderwijs (schooljaar 2022-2023) 

Voor deze vacatures geldt: 
Inlichtingen: mw. M. Triest, m.triest@devrijeschooldenhaag.nl  
 
Brief en cv (bij voorkeur per e-mail) richten aan: 
Secretariaat, Abbenbroekweg 7, 2597 NT Den Haag of per e-mail: 
secretariaat@devrijeschooldenhaag.nl 

 
Vacature: Zij-instromer Vrije School Den Haag 

 
Het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling tot respectvolle, zelfstandige en vrijdenkende mensen 
die naar al hun mogelijkheden actief kunnen en willen participeren. 
 
Op de Vrije School Den Haag, zijn wij op zoek naar een zij-instromer die mogelijke ingezet kan 
worden in alle klassen van onze school. Heb je een HBO-/WO diploma en heb je al een aantal jaren 
werkervaring en zoek je een baan in het Vrije Schoolonderwijs, in een jong team waar ook begeleiding 
en ervaring beschikbaar is. Stuur dan je sollicitatie in. 
 
 
Functie en taken: 

• Samen werken met de klassenleerkrachten; 
• Werken met groepjes leerlingen; 
• Incidenteel vervangen van de klassenleerkrachten  

 
 

Procedure   

Ingangsdatum aanstelling: per 1 august 2022 
Sluitingsdatum vacature: per 8 april 2022 
Sollicitatiegesprekken: vanaf 18 april 2022 
 
 
Achtergrond van de school 

De Vrije School Den Haag (VSDH) Is de eerste vrijeschool in Nederland (gesticht in 1923) en 

kent een lange en rijke traditie. De school valt onder de Stichting Vrijescholen Zuid-West 

Nederland, waaronder ook drie VO scholen vallen in Leiden, Rotterdam en Den Haag.  

Het primair onderwijs van de VSDH is gevestigd aan de Abbenbroekweg in Scheveningen. Het 

gebouw staat in een prachtige omgeving op loopafstand van strand en duinen. 

Er zijn zes kleuterklassen en een dubbele stroom klassen. 

In het gebouw zijn ook een peuterspeelzaal (bestaande uit drie peuterklassen) en de 

buitenschoolse opvang gevestigd, die nauw met de school verbonden zijn maar onder een eigen 

structuur opereren. Samen vormen wij een integraal kind centrum. 

 
Het is ons doel om leerlingen uit te dagen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, vrij denkende mensen. 
Mensen die naar hun mogelijkheden op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als kunstzinnig vlak actief 

kunnen en willen bijdragen aan de maatschappij. We bieden daartoe 

een kwalitatief hoogwaardig curriculum met een groot aanbod 

in de creatieve en kunstzinnige vakken.  

Het onderwijs biedt een goede basis voor de doorstroom 

naar het voortgezet onderwijs, zowel naar vrijescholen als naar andere scholen. De school laat 

zich inspireren door het pedagogisch gedachtengoed van Rudolf Steiner en combineert dat met de 

maatschappelijke realiteit en de eisen die moderne onderwijs ontwikkeling en de overheid stellen. De 

individuele ontwikkeling van medewerkers en de onderlinge verbondenheid 

binnen het team is daarbij van groot belang. Het team bestaat uit deels ervaren leerkrachten met 

veel kwaliteiten en een grote groep startende leerkrachten.   
 

mailto:t.jobse@devrijeschooldenhaag.nl


Meer informatie over de school vind je op www.devrijeschooldenhaag.nl  

 


