
Ben jij een leerkracht die mee kan gaan in de verwondering 

van het jonge kind? Vind je het leuk om samen met je 

onderbouwcollega’s jonge kinderen te begeleiden in hun 

ontwikkeling? Solliciteer dan nu bij ons op school!

Functie-eisen
Wij zoeken een leerkracht die:

• in het bezit is van een pabodiploma;

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

 te dragen in het werk.

Wat bieden wij?
Aantal uren 16-24 uur

Werkdagen maandag, donderdag, vrijdag: de ene week drie 

    dagen, de andere week twee dagen. Wisseldag  

    in overleg.

Dienstverband het gaat om een tijdelijke benoeming in  

    verband met een zwangerschapsverlof.  

    Wellicht is er daarna een plekje op onze school  

    om te kunnen blijven. 

Benoeming per 1 maart 2020

Inschaling  conform de CAO PO

Onze school
KBS Paulus staat in de Utrechtse wijk Tuindorp. De school heeft 

rond de 400 leerlingen en heeft als motto: ‘Klaar voor jouw 

toekomst!’

De Paulusschool wil leerlingen motiveren om te ontdekken wie 

ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Wij vinden het belangrijk 

dat onze leerlingen zich zo breed mogelijk ontwikkelen en bieden 

daarom onder andere projectmatig onderwijs. De ouders zijn zeer 

betrokken bij onze school en wij zien hen dan ook als belangrijke 

partners. 

We hebben een betrokken en enthousiast team dat zich inspant om 

duurzame kwaliteit te leveren. Onze medewerkers zijn ambitieus, 

kritisch, goed opgeleid en blijven zich voortdurend ontwikkelen. 

Kijk voor meer informatie over de school op de website: 

www.ksu-paulusschool.nl.

Heb je interesse?
Vul dan uiterlijk 31 januari 2020 het sollicitatieformulier in op de 

website. 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen 

met Menke Assen, schoolleider KBS Paulus, via menke.assen@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.

Wil jij als leerkacht onze leerlingen maximaal laten uitblinken?

KBS Paulus is op zoek naar een

GROEPSLEERKRACHT GROEP 1-2 (16-24 UUR)

Prof. van Bemmelenlaan 51b

3571 EL Utrecht  

tel. 030 -271 1395

info.paulusschool@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-PAULUSSCHOOL.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT
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