
Rudolf Steinerschool Brussel zoekt 
Een leerkracht per 1 september 2023 

Wij bieden u aan 
• een warme, sociale school  ligt in een rustige, residentiële buurt, met veel 

groen (!) en naast een natuurgebied.  
een inspirerende werkplek met dynamische, fijne collega’s 

• een plek waar je ten volle kan groeien en je creativiteit ten volle kunt 
gebruiken om het beste te halen uit de kinderen  

Functieomschrijving 
Als klastitularis begeleid je een groep van maximaal 24 leerlingen in de lagere 
school. Het is onze intentie om meerdere jaren met dezelfde klasgroep te evolueren, 
tot zelfs 6 jaar lang. Steineronderwijs hanteert andere uitgangspunten dan de meeste 
reguliere methodes. Wij hebben eigen eindtermen, en daaruit voortvloeiend eigen 
methodes en werkplannen. Het onderwijs wordt gekenmerkt door een "natuurlijk 
leerproces". Intrinsieke motivatie in plaats van systeemdruk, en "less is more".  
Er is veel aandacht voor de gevoelsontwikeling van de kinderen en de psycho-
motorische component.  
 
Kennis van deze uitgangspunten is een pluspunt maar geen vereiste. Motivatie en 
inzet wel. 

We zoeken iemand met een sterke persoonlijkheid, leergierig, veelzijdig en zeer 
sociaal vaardig. 

Steinerschool Brussel is een school met ongeveer 350 leerlingen, in kleuter- en lager 
onderwijs. Wij zijn gelegen in Anderlecht, vlakbij metrostation Ceria. De school is 
prima te bereiken met het openbaar vervoer en ligt vlakbij de Brusselse ring.  
Ze ligt in een rustige, residentiële buurt, met veel groen (!) en naast een 
natuurgebied.  
De school zal in september 2024 een volledig nieuw schoolgebouw betrekken op 
dezelfde locatie. 

U beschikt over  
• een subsidieerbaar diploma, bij voorkeur onderwijzer.  
• enthousiasme om samen met een klas kinderen op weg te gaan.  
• interesse en bij voorkeur ervaring of opleiding in de steinerpedagogie  
• de bereidheid tot het volgen van nascholing  



• de bereidheid om eind augustus samen met collega’s de opstart van het 
schooljaar samen voor te bereiden  

Persoonsgebonden competenties 
• Plannen en organiseren 
• Creativiteit 
• Communiceren 
• Verantwoordelijkheid 
• Diversiteit 
• Kritisch denken 
• Zelfstandigheid 
• Samenwerken 
• Flexibiliteit 

Aanbod 
Dit is een job die door kan lopen voor verschillende schooljaren. 

Plaats tewerkstelling 
RUDOLF STEINERSCHOOL  
Sint-Janskruidlaan 14 1070 ANDERLECHT  

Waar en hoe solliciteren? 
Via e-mail: directie@steinerschoolbrussel.be 
Per brief  
Contact: Mevr. Vromant Griet 

RUDOLF STEINERSCHOOL  
Sint-Janskruidlaan 14 1070 ANDERLECHT 
Solliciteren met CV  
Motivatiebrief toevoegen  
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