
Ben jij een leerkracht die graag wil lesgeven aan groep 7? Staan 

openheid en eerlijkheid bij jou hoog in het vaandel? Hecht jij 

waarde aan een goede en collegiale samenwerking? Heb je een 

goed reflecterend vermogen dat je wilt inzetten om het onderwijs 

in je klas en in de school verder te ontwikkelen? Solliciteer dan op 

deze functie!

Functie-eisen
Wij zoeken een enthousiaste en positieve leerkracht die:

• in het bezit is van een pabodiploma

• goed op de hoogte is van actuele onderwijsontwikkelingen

• ervaring heeft met het werken volgens het expliciete directe  

    instructiemodel of zich hierin wil scholen

• affiniteit heeft met de Katholieke waarden en bereid is deze uit te  

    dragen in het werk 

Wat bieden wij?
Een betrokken team dat elke dag met veel enthousiasme kinderen 

hun wereld laat vergroten.

Groep   Groep 7 

Aantal uren 40 uur (wtf 1,0)

Werkdagen maandag t/m vrijdag

Startdatum  augustus 2019

Dienstverband het betreft een tijdelijke benoeming met bij 

    goed functioneren uitzicht op een benoeming  

    voor onbepaalde tijd

Inschaling Conform cao po

Onze school
Het Schateiland is een school die in ontwikkeling is en voor alle 

kinderen goed onderwijs wil verzorgen. Wij zijn een middelgrote 

school met ruim 320 leerlingen verdeeld over 17 groepen. Onze 

leerlingen gaan met plezier naar school! Persoonlijke aandacht, 

gecombineerd met een goede zorgstructuur en een warme en 

veilige omgeving zorgen ervoor dat leerlingen zich optimaal 

kunnen ontwikkelen. Kundige, betrokken en gemotiveerde 

leerkrachten staan garant voor goed onderwijs! 

Kijk voor meer informatie over de school op de website:

www.ksu-hetschateiland.nl.

Heb je interesse?
Solliciteer dan door het sollicitatieformulier op de website in te 

vullen. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact 

opnemen met Ronald Roovers, schoolleider, via 

ronald.roovers@ksu-utrecht.nl of 030 2883515.

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 32 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 Het Schateiland is op zoek naar een 

LEERKRACHT VOOR GROEP 7 (WTF 1,0)

Het Schateiland

Fernandezlaan 100 

3526 GW Utrecht  

tel. 030 - 288 35 15

info.hetschateiland@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-HETSCHATEILAND.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT
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