
 

 

 

 

Kennismaken met lesgeven op 

De Vrije School Den Haag 
woensdag 27 november van 19:30 tot 21:00 uur 

woensdag 4 december van 14:00 uur tot 15:30 uur 

Waalsdorperweg 12 

 

  

Op onze mooie vrijeschool achter de duinen hebben wij regelmatig voor korte of langere tijd 

vacatures. Dit met name in onze vorm van thematisch onderwijs: het Periode Onderwijs.  

 

Uitgangspunt bij het Periode Onderwijs is dat er tijdens een aaneengesloten periode van drie weken, 

iedere dag tijdens de eerste twee lesuren, wordt gewerkt aan een thema dat aansluit bij de leeftijd 

van de leerlingen. 

 

De thema-onderwerpen komen doorgaans niet voor in bestaande lesmethodes. Daarom werk je 

vanuit je persoonlijke verhouding tot je vak en geeft het thema hierbinnen zelf vorm. Je probeert 

leerlingen zo breed mogelijk aan te spreken via het ervaren en beleven, het uitvoeren en het denken. 

 

In de eerste twee leerjaren, bij ons klas 7 en klas 8, is het gebruikelijk dat docenten meerdere vakken 

geven binnen een breed vakgebied, bijvoorbeeld de combinatie biologie, scheikunde, natuurkunde 

en sterrenkunde, of geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer. Deze docenten, die de 

klassengroep regelmatig lesgeven, kunnen ook mentor van zo’n klas worden. 

 

Als je je wilt verbinden met bovenstaande vorm van onderwijs en je bent 1e of 2e graad bevoegd 

docent, dan zijn er verschillende mogelijkheden voor de volgende vakken: Nederlands, sterrenkunde, 

algemene vaardigheden, scheikunde, natuurkunde, wiskunde, aardrijkskunde en biologie vanaf 

januari 2020. 

 

1. Je geeft één of meerdere periodes die in de lijst hieronder staan beschreven. 

2. Je verbindt je voor langere tijd vanuit je vak aan onze school en wilt een bijdrage leveren aan 

het verder ontwikkelen van deze vorm van onderwijs. Ook leraren in de laatste fase van hun 

opleiding, of leraren vanuit het basisonderwijs die hun bevoegdheid voor het voorgezet 

onderwijs willen halen, kunnen in aanmerking komen.  Je geeft vorm aan thema’s die 

verband houden met algemene ontwikkeling in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

3. Ook als je vak er niet direct bij staat ben je welkom om te komen kennismaken, want er is  

regelmatig invalwerk voorhanden voor de vervangerspool. 

 

Ben je geïnteresseerd in een van de bovenstaande mogelijkheden, stuur dan een brief met motivatie 

en CV naar de sollicitatiecommissie ter attentie van Mirella Brakkee, m.brakkee@vsdenhaag.nl  

of 06-43468600. 

 

We nodigen je uit voor een kennismaking op woensdagavond 27 november en woensdagmiddag 4 

december. Op deze bijeenkomsten vertellen wij over onze school en de vacatures en horen we graag 

wie jullie zijn en welk verhaal je meebrengt. Je bent welkom, wellicht vinden we een match. 
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