
 
De Middelbare Steinerschool Lier is een vestiging van MSV (Middelbare Steinerscholen Vlaanderen).  
We hebben 200 leerlingen en er is ruimte voor groei. Wij hebben samen met onze goede basisschool een 
schone en bereikbare campus aan de groene rand van Lier. (www.steinerschoollier.be) 
Ons Atrium geeft plaats aan de wetenschapsvakken, talen, de kunst en theorievakken. De centrale ruimte zorgt 
voor ontmoeting, presentatie van en uitwisseling over elkaars werk. Het @teliergebouw biedt aan de 
praktijkvakken alle ruimte voor de zinvolle en creatieve stappen noodzakelijk in een arbeidsproces. Er is een 
ruime speelplaats voor sport en spel, een schooltuin en een toneelzaal. 
 
We hebben een enkelsporige ASO richting en een BSO richting. Het BSO evolueert in de komende 4 jaren van 
Duurzaam Wonen naar HOUT beroepsfinaliteit. In onze vestiging in Antwerpen groeit het BSO in de 2e graad 
verder naar Zorg en Welzijn. Deze vernieuwingen gaan gepaard met kwaliteitsvol onderwijs dat we in nauwe 
samenwerking met onze collega’s van De Es in Berchem verder ontwikkelen en vormgeven. 
 

De middenbouw B-stroom  

Deze werd in 2018 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige middenbouw. Leerlingen en 
leraren kennen elkaar. Leerlingen worden er écht gezien en kunnen groeien naar wie zij in wezen zijn. Onze 
school gaat verder dan alleen goed leren in iedere les. Het lerarenteam bestaat uit enthousiaste mensen die 
willen dat leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Na het hoofdonderwijs worden vooral praktische 
en kunstzinnige vakken gegeven zodat de leerlingen door te doen, wijzer worden. Er is een stevige en goed 
werkende zorgomkadering in het BSO uitgebouwd en een helder en actief beleid rond orde en tucht. Iedere 
week is er tijd voor gedegen overleg in gestructureerde lerarencolleges waar leerlingbesprekingen, praktische 
zaken en studie rond de menskunde zich afwisselen. 
  
Voor september ’21 zoeken wij voor de zevende klas in de B-stroom een klastitularis (M/V/X)  
Je kan de meeste vakken van het hoofdonderwijs zelf geven.  
Je kan tot voltijds worden aangesteld, afhankelijk van welke praktische of kunstzinnige vakken je kan geven.  
 
Wij zoeken een leerkracht die 
Ontwikkelingsgericht naar kinderen kijkt. 
Pionierskwaliteiten heeft om PAV vakken scheppend,beeldend, kunstzinnig en levendig te brengen.  
Bij voorkeur ervaring heeft in het lesgeven aan kinderen tussen 10 en 14 jaar vanuit Steinerpedagogie. 
Pedagogische competenties heeft om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen voor kinderen met 
extra zorgvragen op dit gebied. 
Didactische competenties heeft om adequaat instructie te geven, rekening houdend met verschillen in de klas.  
Vermogen tot reflectie op de eigen ontwikkeling heeft en die kan afstemmen op het schoolbeleid. 
Het vermogen heeft professioneel samen te werken en verbindend te communiceren met collega’s. 
Je bent in het bezit is van een subsidieerbaar diploma.  
 
Wij bieden 

• Een deeltijdse opdracht met het oog op uitbreiding naar voltijds.  

• Een passende aanvangsbegeleiding. 

• Enthousiaste en ervaren collega’s in BSO en ASO Steinerpedagogie. 

• Antroposofisch mensbeeld als basis. 

• Mogelijkheden voor scholing en professionalisering. 

• De zomercursus Steinerpedagogie klas 7 en 8 in Turnhout eind augustus. 

• Inschaling conform diploma en ancienniteit departement onderwijs. 
 
Sollicitaties met curriculum vitae via mail aan Johannes Barkmeijer, vestigingsdirectie. 
Herken jij jezelf in dit profiel, of heb je vragen, neem zeker contact met ons op! 
dir.middelbare@steinerschoollier.be 
tel. 03/491.80.16 
       0472/95.69.68 
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