
 

Vacature 
Klasleraar lagere school 

wervingsreserve 

 
In onze school is er een plekje voor jong en oud, van peuter tot jongvolwassene. 
Je voelt het meteen als je bij ons binnenwandelt, hier is het fijn om te zijn. 
De pedagogie die als een rode draad doorheen de vakken, de jaarfeesten alsook doorheen de lokalen 
en gebouwen loopt, is een belangrijke pijler. Maar de schoonheid ligt in de kinderen, de jongeren en 
volwassenen die elkaar elke dag ontmoeten. Samen zetten we kleine en grote stappen. Kijken we vol 
verwondering en voelen we een fierheid en respect voor ieders eigenheid. 
De school is gestart in 1974 en sinds 1977 gevestigd in de Mallekotstraat. Een school met een mooie 
geschiedenis en een stevige basis, voldoende groot om een onafhankelijke school te zijn. 
 

 
Aanbod 
 

- Leraar voor de lagere school (leraar 4, 5, 6) 

- Voltijdse opdracht (24/24), vanaf 1 september 2022 

- een stimulerende mooie werkplek 

- pedagogische steun en advies 

- aanvangsbegeleiding 

Profiel 
 

- Affiniteit hebben met de Steinerpedagogie of de bereidheid je hiervoor op te stellen en 

hierin te professionaliseren  

- een behoorlijke dosis motivatie en organisatorisch talent  

- bereidheid en vermogen om zelf initiatieven te nemen  

- de vaardigheid om met collega’s en ouders op een open, warme en gepaste manier te 

communiceren en samen te werken  

Vereiste studies 
 

- Professionele bachelor onderwijs : lager onderwijs of gelijkwaardig 

Werkplek? 
 
Je werkplek is bij Steinerschool Sterrendaalders, een basisschool in Lier, Mallekotstraat , 2500 LIER. 
We delen onze campus met een afdeling van de middelbare Steinerschool Vlaanderen. 
 
Ons team is een enthousiast team leraren, zorgleerkrachten en ondersteunend personeel. Het team 
bestaat ongeveer uit een 20-tal medewerkers. 
 
Hoe te solliciteren? 
 
Motivatiebrief en cv mailen naar: directie@sterrendaalders.be  
contact :  Jessica De Leeuw, directeur R. Steinerschool Sterrendaalders  
Mallekotstraat 43, 2500 Lier - 03 / 491 80 10 


