
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vrije School Den Haag (VO) bestaat dit jaar maar liefst 100 jaar en is daarmee de oudste 

vrijeschool van Nederland. Op onze kleinschalige school (650 leerlingen) geven we les gericht op 

hoofd, hart en handen. We bieden een uitgebreid lesprogramma, gericht op de brede ontwikkeling van 

onze leerlingen. Op die manier kan iedere leerling ontdekken waar haar/zijn talenten liggen. Naast 

kwalificatie is ook socialisatie en persoonswording van groot belang. 

Essentieel binnen onze manier van lesgeven is het periodeonderwijs. In periodes van drie weken 

geeft een docent één klas iedere ochtend de eerste twee uur les in een bepaald vak. Tijdens zo’n 

periode wordt een bepaald onderwerp in de diepte behandeld. Leerlingen maken tijdens zo’n periode 

hun eigen lesboek. 

Vanwege het vertrek van één van onze docenten, zijn wij per 1 augustus 2023, of indien mogelijk al 

vanaf 1 juni 2023, op zoek naar een:  

Docent Biologie 

0,8 – 1 fte 

Wat wij vragen 

- We zijn op zoek naar een tweedegraads of eerstegraads docent. Kandidaten die binnen een 

jaar hun bevoegdheid kunnen behalen, kunnen ook solliciteren. 

- Affiniteit met lesgeven in het VMBO.  

- Affiniteit met antroposofie en/of de bereidheid om je daarin te scholen.  

- Beschikbaarheid op vijf dagen; in tijden van periodeonderwijs beschikbaar vanaf het eerste 

uur (8:30). 

 

Wat wij bieden 

- Een tijdelijke aanstelling voor een jaar met uitzicht op vast. 

- Inhoudelijke begeleiding op het gebied van vrijeschoolonderwijs. Tijdens het eerste jaar 

aangevuld met praktische begeleiding door een buddy. 

- Extra ontwikkeltijd voor startende docenten. 

- Lesgeven in een karaktervol gebouw vlak bij het groen. 

- Salaris conform cao vo. 

 

 

Kun je al vanaf 1 juni 2023 starten? Vermeld dit dan bij de sollicitatie. 

Wil je solliciteren? Of heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Judith Aiss, 

j.aiss@vsdenhaag.nl / 070 324 43 00. 
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