
 
 
 

Vacature PO-begeleider 

 

De Vrije Ruimte is een democratische school, waar leerlingen zelf kiezen wat ze willen leren. 

Leerlingen van 4 tot 18 jaar, begeleiders, ondersteuners en ouders maken samen de school. 

Wij zijn sociocratisch georganiseerd en nemen besluiten op basis van consent. Levende 

waarden, zoals vertrouwen, respect en verbondenheid, spelen een belangrijke rol op De 

Vrije Ruimte. 
 

 

Wij zoeken: 

Een bevoegde begeleider voor de basisschool voor twee dagen per week, die de volgende 

vaardigheden bezit: 

• Je benadert kinderen vanuit vertrouwen en observeert hun spel en kunt daar, zo 

nodig, op inspelen.  

• Je bent in staat om een veilige en rijke omgeving te creëren waarin spel als vanzelf 

ontstaat. 

• Je kunt inspelen op individuele behoeften van leerlingen, zowel op cognitief als 

sociaal-emotioneel gebied. 

• Je kunt lessen en activiteiten bedenken die aansluiten bij waar leerlingen mee bezig 

zijn, of bij dat wat je zelf graag doet. 

 

Taken: 

• Vast aanspreekpunt zijn voor alle leerlingen; 

• Hulp bieden waar dat nodig is; 

• Zorgen voor een veilige en rijke vrije ruimte, waar leerlingen kunnen ontdekken, 

spelen en leren; 

• Aanbieden van activiteiten, zoals een spelletje spelen met leerlingen; 

• Geven van lessen aan onder-, midden- en bovenbouw.  

 

Wij vragen: 

• Pabo-diploma; 

• Bereidheid om je te verdiepen in natuurlijk leren en sociocratie; 

• Een collega die open staat voor het continue leerproces van leerlingen, collega’s, 

ouders én jezelf.  

 

Vergoeding: 

Zie DVR als een investering in jezelf. Bij ons krijg je een vergoeding van € 125 tot € 500 per 

maand, waar je veel voor terugkrijgt: leerlingen die je uitdagen om zelf te kiezen; een 

enthousiast en sociaal team dat altijd klaarstaat voor elkaar; zeer betrokken ouders die graag 

willen meedenken en meehelpen, en niet te vergeten: elke dag een heerlijke lunch..  

 

 

Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail naar claartje@devrijeruimte.org  

mailto:claartje@devrijeruimte.org

