
Wil jij als leerkracht aan de slag in een professioneel team, 
waarin we ontzettend veel lol hebben met elkaar? Vind jij 
het een uitdaging om komend schooljaar tijdelijk les te 
geven aan de kleuters? Solliciteer dan nu bij ons op school!

Functie-eisen
Wij zoeken leerkrachten die:

• in het bezit zijn van een pabodiploma

• bij voorkeur ervaring heeft in de kleuterbouw 

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

 te dragen in het werk

Wat bieden wij?
Groep   1-2 

Aantal uren 24 uur (wtf 0,6)

Werkdagen dinsdag, donderdag en vrijdag

Dienstverband het gaat om een tijdelijke benoeming in het 

                                  kader van vervanging

Periode  vanaf de start van het schooljaar   

    2019-2020 tot naar verwachting november 

    2019

Inschaling  conform CAO PO

Onze school
Jouw talent goed op de rit. Dat is waar het in het onderwijs op 

basisschool De Achtbaan om gaat. Het erkennen, herkennen en 

ontwikkelen van talent is volgens ons alleen mogelijk als je je 

prettig en veilig voelt op school. Natuurlijk werkt er op 

De Achtbaan een team dat ervoor zorgt dat iedereen de rit in de 

achtbaan op zijn eigen manier kan beleven. Plezier, aandacht, 

verantwoordelijkheid en vernieuwing staan hierbij voorop.

De Achtbaan profileert zich op het gebied kunst en cultuureducatie 

en heeft een aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Niet 

alleen in de vorm van een plusklas, maar ook twee groepen met 

voltijds hoogbegaafden onderwijs. Met dit plusaanbod is er een 

breed scala om de verschillende talenten te erkennen, herkennen 

en te ontwikkelen. Kijk voor meer informatie over de school op de 

website: www.ksu-deachtbaan.nl.

Heb je interesse?
Vul dan het sollicitatieformulier in op de website. Wil je meer 

informatie over deze functie? Neem dan contact op met Marieke 

Molier, schoolleider, via marieke.molier@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 6.600 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.

Akkrumerraklaan 121 

3544 TT  Utrecht  

tel. 030 - 670 22 01

info.deachtbaan@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-DEACHTBAAN.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT

Wil jij als leerkracht onze leerlingen maximaal laten uitblinken?

KBS De Achtbaan is voor (langdurige) vervanging

 op zoek naar een

LEERKRACHT VOOR GROEP 1-2 (WTF 0,6)
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