
 
Steinerschool De Kleine Wereldburger 

zoekt een leerkracht lagere school klas 2 

20/24 tot 30/6/22 

 

De Kleine Wereldburger is een jonge Steinerschool in hartje Borgerhout. 

We hebben een dynamisch, leergierig en enthousiast lerarenteam, een actieve ouderraad en 
een ondersteunend bestuur. 

Wij zijn een buurtschool, open voor de wereld rondom ons heen, een Steinerschool met een 
warm hart voor elk individueel kind, in een superdiverse samenleving. 

 

Profiel 
Je bent een gepassioneerde, ervaren lesgever, je boeit kinderen met verhalen, je kan 
leerlingen met verschillende leerbehoeften aanspreken.  

Je bent bekend met de steinerpedagogie.  
 

Aanbod  

• Je werkt in een klein schooltje waar iedereen elkaar kent. Je komt terecht in een hecht 
team dat een groot hart draagt voor de school. 

• Ruimte om je te professionaliseren. 

• Terugbetaling woon-werkverkeer.  

• Aangename werksfeer en collega’s. 

• Loon volgens barema onderwijs. 

• Start op 10/01/22 tot 30/06/22 voor 20u per week (woensdag vrij).  

 

Vereiste studies  
Pedagogisch diploma lager onderwijs (bekwaamheidsbewijs vereist) 
 

Plaats tewerkstelling  
Steinerschool DE KLEINE WERELDBURGER 

Generaal De Wetstraat 16 
2140 BORGERHOUT  

 

  



Waar en hoe solliciteren?  
Motivatiebrief en cv mailen naar Katrien.goris@dekleinewereldburger.be  

 

Er wordt eerst een selectie gemaakt op basis van je CV. Daarna word je uitgenodigd voor een 
verkennend gesprek. Indien er een match is, word je uitgenodigd voor een tweede 
verdiepend gesprek.  

 

Contact:  

Mevr. Katrien Goris 
Directeur De Kleine Wereldburger 03/297.91.28  

 

Meer info:  

• www.dekleinewereldburger.be  

• https://www.facebook.com/SteinerschoolDeKleineWereldburger/  

 

DKW zoekt een geschikte kandidaat, we selecteren daarbij niet op man of vrouw, noch op 
waar je geboren bent, waarin je gelooft of van wie je houdt. 
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