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Wil jij onze leerlingen maximaal laten uitblinken?

KBS Ludger is op zoek naar een

LEERKRACHT VOOR GROEP 8 (WTF 1,0 - 0,8)
Lijkt het jou een uitdaging de laatste maanden van het schooljaar het
onderwijs aan onze groep 8 te verzorgen? Wil jij deze spannende,

Onze school

De Ludgerschool is een Katholieke school in de wijk Zuilen

speciale en leuke tijd samen met de leerlingen doormaken? Wil jij

met ongeveer 400 leerlingen verdeeld over 18 groepen. Vanuit

met je collega van de parallelgroep gezamenlijk toewerken naar de

het motto: “Samen leer je meer” wordt op de Ludgerschool

spetterende afscheidsavond van groep 8? Dan zoeken wij jou!

gedegen, goed onderwijs gegeven. Wij willen met inzet, passie
en plezier goede resultaten behalen. We stimuleren de kinderen

Functie-eisen

om zelfstandig te worden, actief en creatief te zijn. We willen alle

Wij zoeken een leerkracht die:

kinderen prikkelen om hun talenten te ontdekken, te waarderen en

• in het bezit is van een pabodiploma, of op een enkele formaliteit na

verder te ontwikkelen. Hiervoor werken leerlingen, leerkrachten

bijna is afgestudeerd

en ouders intensief samen in een veilige, positieve en warme

• affiniteit heeft met het werken met leerlingen in de bovenbouw

sfeer.

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

Met onze aanpak ‘samen leer je meer’ realiseren we prima

dragen in het werk

resultaten (qua uitstroom en citoscores), maar bovenal komen
kinderen met plezier naar school om veel te leren.

Wie ben jij?

Jij bent een enthousiaste en gemotiveerde leerkracht met een open

Kijk voor meer informatie over de school op de website:

en positieve houding naar leerlingen, collega’s en ouders. Je bereidt

www.ksu-ludgerschool.nl.

samen met je collega van de parallelgroep de eindshow van groep 8
voor en wordt hierin volledig begeleid. Het traject omtrent de overgang naar het voortgezet onderwijs is in april zo goed als afgerond
en daarin hoef je dus geen rol meer te spelen.

Heb je interesse?

Vul dan uiterlijk 25 januari 2019 het sollicitatieformulier in op de
website. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact
opnemen met Sandrina de Kramer, bouwcoördinator van

Wat bieden wij?

KBS Ludger op sandrina.de.kramer@ksu-utrecht.nl.

Wij bieden een leuke en uitdagende baan:
Groep			

De groep bestaat uit 22 enthousiaste en hard 		

			

werkende leerlingen.

Aantal uren

32 uur (40 uur is in overleg ook mogelijk)

Werkdagen

maandag t/m donderdag

Dienstverband

Het gaat om een tijdelijke benoeming ter 		

				

vervanging van een collega die met

				

zwangerschapsverlof gaat.

Periode		

15 april 2019 tot aan de zomervakantie 2019

Inschaling

conform CAO PO

Katholieke Scholenstichting Utrecht
De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Ruim 665 medewerkers verzorgen direct of
indirect het onderwijs aan 6.500 kinderen. De KSU bestuurt en beheert in de stad Utrecht 26 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.

