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De Sterrenzanger zoekt per direct een 
 

Vakleerkracht gymnastiek 
dinsdag of donderdag  wtf 0,2 

 

Waar ga je werken? 
De Sterrenzanger is een vrijeschool; een basisschool met 212 leerlingen, in een rustige wijk van Oudorp. We 
hebben negen klassen, 3 kleuterklassen, klas 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Onze leerlingen komen uit verschillende 
gemeenten in de omgeving. Het merendeel is afkomstig uit Alkmaar, Oudorp, Langedijk en Heerhugowaard. 

In 2014 is De Sterrenzanger gefuseerd met de Rudolf Steinerschool. Beide scholen functioneren als 
zelfstandige scholen, met hun eigen directeur. 

De Sterrenzanger en de Rudolf Steinerschool horen bij de Stichting Vrijescholen Ithaka. Onder het bestuur 
van de stichting vallen 12 vrijescholen in Noord-Holland en 1 school in Zuid-Holland. 

Wat ga je doen? 
De nieuwe collega die we zoeken geeft gymnastiek aan 3 klassen: klas 4, 5 en 6. (groep 6, 7, 8). We maken 

gebruik van een gymzaal, dichtbij onze school, die we delen met een andere basisschool. We werken volgens 

een rooster en onze voorkeur gaat uit naar de donderdag, maar de dinsdag is ook bespreekbaar.  Wij zijn op 

zoek naar een collega die de gymlessen wil verzorgen op 1 dag in de week. Daarnaast, in overleg, het 

organiseren van een sportdag, 1x per jaar voor klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8). 

We vragen je te solliciteren als 
• je minimaal start bekwaam bent, leerkracht LO (of bijna afgestudeerd ALO)  

• je affiniteit voelt met de vrijeschoolpedagogie en je daarmee wilt verbinden 

• je beschikt over energie en daadkracht; 

• je flexibel en zelfstandig bent; 

• je goed georganiseerd en kwaliteitsgericht bent;  

• je goed kunt communiceren met kinderen en collega’s.  

  

Wat bieden wij? 
Wij bieden een enthousiast team dat met positieve energie samen werkt aan het verzorgen van goed 
onderwijs voor de kinderen.   

De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao primair onderwijs.  

Belangstelling? 
Sollicitaties en vragen kun je tot 30 september richten aan Mieke Tolkamp, directeur via 

m.tolkamp@desterrenzanger.nl  De school is bereikbaar op telefoonnummer 072-5158418. 
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