
Ben jij een enthousiaste leerkracht met een positieve instelling? 

Wil je graag lesgeven aan 15 leerlingen in groep 5? En wil je 

werken in een jong en enthousiast team? Solliciteer dan nu bij 

ons op school!

Functie-eisen
Wij zoeken een groepsleerkracht die:

• in het bezit is van een pabodiploma; 

• affiniteit heeft met onze doelgroep;

• goed op de hoogte is van bestaande onderwijsontwikkelingen;

• ervaring heeft met de inzet van digitale leermiddelen;

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

 dragen in het werk.

Wat bieden wij?
Wij bieden een mooie baan op een school met actief betrokken 

leerkrachten en ouders. Door de persoonlijke aandacht voor ieders 

eigen ontwikkeling en capaciteiten wordt elk kind een Kanjer, klaar 

voor de toekomst!

Groep   5

Aantal uren 24 (wtf 0,6)

Werkdagen maandag, dinsdag en de derde dag in overleg

Dienstverband het gaat om een tijdelijke benoeming met bij 

    goed functioneren uitzicht op een benoeming  

    voor onbepaalde tijd

Startdatum 1 april 2019

Salaris   conform cao po

Onze school
KBS Ariëns is een basisschool in de gemêleerde wijk Hoograven. 

Op dit moment geven wij les aan ongeveer 170 kinderen verdeeld 

over acht groepen.

Op onze school is er veel aandacht en persoonlijke begeleiding 

voor elk kind. We zijn een school met een duidelijke structuur 

en een geweldige sfeer! Onze begeleiding is erop gericht dat 

de leerlingen zich naar hun eigen mogelijkheden optimaal 

ontwikkelen.   

Kijk voor meer informatie over de school op de website: 

www.ksu-ariensschool.nl.

Heb je interesse?
Vul dan vóór 1 februari 2019 het sollicitatieformulier in op de 

website. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact 

opnemen met Fieke van Olden (schoolleider a.i.), via

fieke.van.olden@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 Ariëns is op zoek naar een

LEERKRACHT VOOR GROEP 5 (WTF 0,6)

Duurstedelaan 18 

3525 AR Utrecht  

tel. 030 - 288 06 42

info.ariensschool@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-ARIENSSCHOOL.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT

http://www.ksu-ariensschool.nl
http://www.ksu-utrecht.nl/werken-bij/vacatures/
mailto:fieke.van.olden%40ksu-utrecht.nl?subject=
mailto:info.ariensschool%40ksu-utrecht.nl?subject=vacature%20KBS%20Ari%C3%ABns
http://www.ksu-ariensschool.nl/

