
Ben jij een gedreven leerkracht met een flexibele instelling? Ben 

jij creatief en vrijzinnig? En bovenal: ben je betrokken en heb je 

een warm hart? Solliciteer dan bij ons op school!

Functie-eisen
Wij zoeken een leerkracht die: 

• in het bezit is van een pabodiploma of in de afrondende fase zit  

    van de pabo (vierdejaars student);

• affiniteit heeft met de Katholieke waarden en bereid is 

 deze uit te dragen in het werk.

Wat bieden wij?
Groep   1/2

Aantal uren 16 uur (wtf 0,4)

Werkdagen in overleg

Dienstverband het gaat om een tijdelijke benoeming   

    in verband met de vervanging van een collega 

    die met zwangerschapsverlof is. 

Periode  Van 2 maart 2020 tot en met 19 juli 2020

Inschaling  conform CAO PO

Onze school
Op Hof ter Weide

* maken kinderen veel eigen keuzes;

* leren kinderen zelf ontdekken;

* zijn kinderen zoveel mogelijk eigenaar van hun leerproces;

* richten leerkrachten de onderwijsomgeving uitdagend in;

* begeleiden leerkrachen onze kinderen

* draait het om rust, respect en verantwoordelijkheid;

* werken wij zoveel mogelijk in homogene groepen;

* werken wij met een continurooster;

* zijn we samen op zoek naar de vormgeving van eigentijds 

 onderwijs. Wij maken gebruik van IPC.

Hof ter Weide is een school waar onderzoekend leren centraal 

staat. Het begeleiden van leraren in opleiding is onderdeel van 

het werk op Hof ter Weide. Kijk voor meer informatie over de 

school op de website: www.ksu-hofterweide.nl.

Heb je interesse?
Vul dan uiterlijk 31 januari 2020 het sollicitatieformulier op de 

website in. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact 

opnemen met de schoolleider van KBS Hof ter Weide: Barbara van 

Huizen,via 030 6772960 of per mail op 

info.hofterweide@ksu-utrecht.nl. 

Katholieke Scholenstichting Utrecht 
De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Ruim 700 medewerkers 

verzorgen direct of indirect het onderwijs aan 7.000 kinderen. De KSU bestuurt en beheert in de stad Utrecht 25 basisscholen verdeeld 

over 31 locaties. De KSU staat voor meer dan een basis. Wij willen leerlingen extra kansen bieden om zich te ontwikkelen in de breedte. 

Zo bieden wij iedere leerling de kans om uit te blinken.

Wil jij als leerkracht onze leerlingen maximaal laten uitblinken?

KBS Hof ter Weide is op zoek naar een

LEERKRACHT VOOR GROEP 1/2 (WTF 0,4)

Musicallaan 108

3543 BT Utrecht  

tel. 030 - 26 77 29 60

info.hofterweide@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-HOFTERWEIDE.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT
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