
Ben jij een enthousiaste, warme en vriendelijke leerkracht? Werk 

je graag aan mooi onderwijs in een bevlogen team? Sta je open 

voor leren met collega’s en kinderen? En ga je een uitdaging niet 

uit de weg? Solliciteer dan bij ons op school!

Functie-eisen
Wij zoeken een leerkracht die:

• in het bezit is van een pabodiploma;

• pedagogisch en didactisch sterk is;

• bij voorkeur in het bezit is van een gymbevoegdheid;

• kan bijdragen aan een professionele cultuur;

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

    te dragen in het werk.

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende baan in een betrokken team.

Aantal uren 24 uur (wtf 0,6)

Dienstverband het gaat om een benoeming voor bepaalde tijd   

                                 met bij goed functioneren uitzicht op een 

                                 benoeming voor onbepaalde tijd

Benoeming vanaf 1 april 2020

Inschaling  conform CAO PO

Onze school
KBS Johannes is een school waar je je welkom voelt, als kind 

en als leerkracht. Met ongeveer 180 leerlingen zijn we een fijne 

school in een nieuw gebouw midden in de mooie wijk Overvecht. 

We werken vanuit vaste structuren en routines waardoor de 

kinderen de rust hebben om tot leren te komen. We vinden de 

stem van de leerlingen erg belangrijk. We leren hen te kijken 

naar hun eigen ontwikkeling en te laten nadenken wat ze nodig 

hebben. We zijn eigentijds en kijken naar de ontwikkelingen in 

onderwijsland. We werken onder andere met Snappet.

We zijn een open team en staan lerend in ons werk. We gaan 

regelmatig bij elkaar in de klassen kijken ter inspiratie en om 

onszelf te blijven ontwikkelen. Alleen ga je snel, samen kom je 

verder. 

Kijk voor meer informatie over de school op de website: 

www.ksu-johannes.nl.

Heb je interesse?
Vul dan uiterlijk 27 maart 2020  het sollicitatieformulier in op de 

website van de KSU. Voor meer informatie over deze vacature kun 

je contact opnemen met Karin Keijzer, schoolleider via 

karin.keijzer@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 Johannes is op zoek naar een

LEERKRACHT VOOR GROEP 5 (24 UUR)

Eufraatdreef 3

3564 XZ Utrecht

tel. 030 - 261 06 16 

info.johannes@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-JOHANNES.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT
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