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Versterk ons team van  
onderwijsprofessionals

#LEERKRACHT?
KIES VOOR KSU



Ieder kind heeft eigen talenten. De KSU wil dat kinderen  
de kans krijgen om hier in uit te blinken, te schitteren en  
trots op zichzelf te zijn. Daarvoor zoeken we vakkundige  
en enthousiaste leerkrachten die trots zijn op hun vak. 

Heb jij de kennis en kunde in huis om kinderen optimaal te 
ondersteunen in hun ontwikkeling? Heb jij het talent om  

hun passie te ontdekken en hun leergierigheid te prikkelen? 

DEEL JE TALENT! EN 

SOLLICITEER 
BIJ EEN VAN DE 25 

KSU-SCHOLEN!

Deel je ervaring en je talent  
met de KSU en solliciteer! KIES DAN VOOR DE KSU!

ONZE PROFESSIONELE BASIS: 

WAAROM DE KSU
25 verschillende scholen, altijd een school die bij jou past!
In de hele stad Utrecht vind je basisscholen van de KSU. Elke school heeft een onder- 
scheidend profiel. Denk aan extra aandacht voor natuur & techniek, Engels & internatio- 
nalisering of kunst, cultuur & media. Werk je liever op een grote of juist op een kleinere  
basisschool? Bij de KSU heb je keus.  

Professionele lerarenteams
Leerkrachten zijn de spil van onze scholen. Met hun kennis en kunde biedt de KSU  
onderscheidend onderwijs aan de leerlingen. Professionaliteit vinden we belangrijk.  
De KSU is een professionele scholenorganisatie waarin je jouw talenten deelt en als  
professional het verschil maakt voor onze leerlingen, hun ouders en voor de school.  

Leer door en blijf jezelf ontwikkelen
Continu verbeteren is een speerpunt bij de KSU en dat bieden we ook aan onze medewerkers.  
Je krijgt de mogelijkheid je te verbreden en te verdiepen in aspecten van het onderwijs die  
jou boeien. Sluit je bijvoorbeeld aan bij een (schooloverstijgende) professionele leergemeen- 
schap of volg een cursus/opleiding.  Zo raak je, als je dat wilt, nooit uitgeleerd! 

Passie voor het onderwijs
Al onze leerkrachten hebben de ambitie om iedere leerling te laten uitblinken.  
KSU-leerkrachten zien wat kinderen nodig hebben en sluiten het onderwijs daarop aan.  
Ze ontdekken en ontwikkelen de talenten van het individu. Zo bieden we het beste onderwijs.

Grote werkgever 
De KSU biedt met haar 25 scholen en een centrale ondersteunende staf ook andere voordelen.  
Voor leerkrachten is veel goed geregeld: Maak de overstap naar een andere school, wordt  
specialist of groei door naar een managementfunctie. KSU biedt je deze mogelijkheden.  
Er is veel expertise in eigen huis waar je dagelijks gebruik van kunt maken. 

Ben je daarnaast ook op zoek naar een werkgever waar:
• jij als onderwijsprofessional werkt in een sfeer van teamspirit, collegialiteit en plezier?

• de klik met collega’s op de scholen door ruim 90% van de KSU’ers zeer hoog wordt  

 gewaardeerd?

• samen ontwikkeld en gebrainstormd wordt over hoe het onderwijs anders en nog beter kan?

• de onderlinge verbondenheid tussen scholen wordt versterkt door jaarlijks terugkerende  

 activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie en het volleybaltoernooi? En door maandelijkse  

 (gratis) uitjes zoals skydiven, bezoek aan het Rijksmuseum of een workshop sushi maken?  

• waar je vanuit passie en oprechte betrokkenheid van betekenis kunt zijn in de  

 ontwikkeling van kinderen? 
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SOLLICITEER 
VANDAAG NOG!

Kijk voor interessante mogelijkheden en een actueel vacatureoverzicht op 
www.werkenbijksu.nl

Student

Ervaren 
leerkracht

Her- 
intreder

Starter

Zij- 
instromer


