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De Middelbare Steinerschool Leuven zoekt: 

Leerkracht Frans 

1e en 2e
 graad  

14u/week in vakuren 

+ periodeonderwijs (zie rooster) 

 
 

Deze opdracht is een tijdelijke opdracht voor het vak Frans en loopt van 19 april tot 30 juni, in de 

eerste en tweede graad van de R.Steinerpedagogie (ASO). 

 

Van de leerkracht verwachten we dat hij/zij: 

• bij voorkeur reeds enkele jaren ervaring in het onderwijs heeft, over een grondige kennis 

van het vakgebied beschikt en de lesopdracht zelfstandig kan waarmaken; 

• ervaring heeft in de steinerpedagogie is een pluspunt, maar geen vereiste; 

• in het bezit is van een vereist subsidieerbaar diploma; 

• elke donderdagavond aanwezig  is op de vergadering (college) die deel uit maakt van de 

pedagogische opdracht; 

• 2 uur per week stand-by blijft voor eventuele vervanging (zie rooster) 

 

Opdracht:  de opdracht bestaat deels uit periode-onderwijs en deels uit vakuren in een vast 

rooster. Het periodeonderwijs (hoofdonderwijs) loopt de eerste twee lesuren van 8u35 tot 

10u35 volgens periodes aan 11u/ week (HO zie rooster achteraan).  

Het aantal vakuren Frans in het vast weekrooster bedraagt 14u/ week.  

Zie rooster volgende pagina. 

 

 

Interesse? 

• Solliciteren kan via mail gericht aan beleidsoverleg@steinerschoolleuven.be 

 

mailto:beleidsoverleg@steinerschoolleuven.be
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Rooster leerkracht Frans 1e en 2e graad Steinerschool Leuven: 

       
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 08.35 tot 
10.35 

HO* HO HO HO HO 

2 HO HO HO HO HO 

pauze 10.35           

3 10.50   7B Frans   7B Frans 9B Frans 

4 11.40 9B Frans vervanging    
10A 

Frans 
10A Frans 

pauze 12.30           

5 13.20 10A Frans 9B Frans   7A Frans 7A Frans 

6 14.10 vervanging  8B Frans   8A Frans   

7 15.00   8A Frans   8B Frans   

8 15.50       college   

  * HO = hoofdonderwijs in periodes van 8u35 tot 10u35: 

  • van 19 april tot 7 mei HO Frans in klas 7B 

  • van 1 tot 11 juni HO Frans in klas 7A 

  • van 21 tot 23 juni HO Frans in klas 7A 

       
 

 

 

 


