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Hoofd, hart & handen 
 

Werk jij graag vanuit de pedagogiek van een vrijeschool, in een kleine omgeving? Dan zijn 

wij op zoek naar jou! 

 

De Tobiasschool is een vrijeschool. De school geeft extra begeleiding aan bijzondere 

leerlingen met een indicatie leerwegondersteuning in kleine groepen van maximaal 16 

leerlingen. Onze docenten weten een goede balans te vinden tussen hart voor de  leerlingen 

en het bieden van structuur. De doelgroep heeft veelal een gestapelde, internaliserende 

problematiek. Daarnaast moet de docent zich willen verdiepen in de antroposofie. We zijn 

een kleine school, dus kent iedereen elkaar. Dit vraagt om veel samenwerking tussen 

docenten en een goede band met leerlingen en collega’s. 

 

Op de Tobiasschool krijgen leerlingen periode-onderwijs, waarbij één vak gedurende drie 

weken aan bod komt. Elke ochtend wordt er door één docent een bepaald onderwerp/thema 

behandeld. Mede daarom is het belangrijk dat docenten bereid en in staat zijn om in andere 

vakken les te geven. Onze docenten zijn breed onderlegd en moeten flexibel zijn in de taken. 
 

Naast theorievakken krijgen de 

leerlingen ook praktijkgerichte vakken 

en kunstzinnige vorming. De brede 

ontwikkeling staat centraal: de 

Tobiasschool wil dat leerlingen zichzelf 

kunnen zijn in hun leven en in hun 

beroep. De leraar ondersteunt bij deze 

zoektocht naar de eigen identiteit. 

 

De ontwikkeling van de leerling staat bij 

ons centraal. Onze docenten gaan dan 

ook uit van de biografie en de 

mogelijkheden van de leerlingen, niet 

hun moeilijkheden. 

 

Onze docenten kunnen de leerlingen coachen, we werken altijd oplossingsgericht. Er is veel 

aandacht voor faalangst, concentratie- en sociaal-emotionele problematiek. We kijken vooral 

naar wat er lukt, daarmee vergroten we het zelfvertrouwen van de leerlingen.  

 

 

Meer informatie over de school?  

Bekijk onze website: www.tobiasschool.nl   

http://www.tobiasschool.nl/

