
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 in de breedte kunnen ontwikkelen. Zo bieden wij iedere leerling de kans om uit te blinken.

Kaap Hoorndreef 46a I 3563 AV Utrecht

Postbus 9001 I 3506 GA Utrecht

T 030 - 264 20 80

WWW.KSU-UTRECHT.NL

Wil jij als schoolleider onze leerlingen en medewerkers maximaal laten uitblinken?

de Katholieke Scholenstichting Utrecht 

is voor KBS St. Jan de Doper op zoek naar een

SCHOOLLEIDER (WTF 0,8)

Ben jij een toegankelijke schoolleider die ‘s ochtends bij de 
deur staat en leerlingen en ouders ‘goedemorgen’ wenst? 
Heb jij het in je om de positieve naam van onze school verder 
uit te dragen? Wil jij de ingezette koers en ontwikkelingen 
binnen de school verder doorzetten en borgen? Weet jij 
als lid en leider van het team de goede werksfeer vast te 
houden? Solliciteer dan nu op de functie van schoolleider bij 
ons op school!

De functie
Als schoolleider van KBS St. Jan de Doper ben je leidinggevend op 

het gebied van onderwijs, personeel en de interne organisatie. 

Je rapporteert aan de clusterdirecteur. Je bent verantwoordelijk voor 

het verder versterken en uitbouwen van het profiel van de school 

binnen de wijk. 

Functie-eisen
• Een afgeronde opleiding tot schoolleider

• In bezit van een pabodiploma

• Werkervaring als schoolleider in het basisonderwijs is een pré

• Ouders zijn bij ons op school een belangrijke partner. Je bent in   

 staat een goede band met hen op te bouwen en te onderhouden. 

• Affiniteit met de Katholieke waarden en bereid deze uit te dragen 

 in het werk

Wie ben jij?
Je bent in staat jouw onderwijskundige visie te vertalen naar 

het huidige motto ‘Samen wijs’ van de school. Daarnaast kun je 

goed samenwerken met het managementteam (dat bestaat uit 

bouwcoördinatoren en een intern begeleider) en vele andere partijen. 

Je bent empatisch ingesteld, voelt goed aan waar ondersteuning en 

raad en daad gewenst is. Denk hier bijvoorbeeld aan het te woord 

staan van ouders of incidenteel een leerling of groep opvangen. 

Onze school
KBS St. Jan de Doper is een gezellige buurtschool met 200 leerlin-

gen verdeeld over 9 groepen. Iedereen kent elkaar bij ons op school! 

De school is als Vreedzame School onderdeel van de Brede School 

Hoograven. De leeromgeving van de school herken je aan de positieve 

sfeer. Samen leren staat centraal vanuit het motto ‘Samen wijs’. De 

kernwaarden aandacht, ruimte en plezier zijn hierin heel belangrijk. 

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest binnen de 

school. Eén van deze ontwikkelingen is het vernieuwen van het on-

derwijsaanbod. Een voorbeeld hiervan is het aanbieden van Engels 

in de groepen 1 t/m 8 en het inzetten van moderne media in het 

rekenonderwijs.

Kijk voor meer informatie over de school op de website:

www.ksu-stjandedoper.nl.

Wat bieden wij?
Aantal uren: 32 (wtf 0,8)

Werkdagen: In overleg

Ingangsdatum: 1 april 2019, eerder indien mogelijk

Salaris:   Volgens inschaling CAO PO, de functie valt in   

    schaal DA

Belangrijke data
• Eerste selectiegesprekken: maandag 7 januari 2019 tussen       

    13:30 en 17:30 uur

• Tweede selectiegesprekken: maandag 21 januari 2019 tussen 14:30 

    en 17:30 uur

• Gesprek met de benoemingsadviescommissie: donderdag 24 

 januari 2019

• Een (digitaal) assessment is onderdeel van de 

    procedure en vindt plaats tussen het eerste en het tweede     

    selectiegesprek

Heb je interesse?
Vul dan vóór maandag 17 december 2018 het sollicitatieformulier in 

op de website. Voor meer informatie over de functie kun je contact 

opnemen met Caroline Versprille, clusterdirecteur, via 

caroline.versprille@ksu-utrecht.nl
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