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EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT

Wil jij als vakleerkracht onze leerlingen maximaal laten uitblinken?

KBS De Zeven Gaven is op zoek naar een

VAKLEERKRACHT GYMNASTIEK (WTF 0,4)

Onze school

Wie ben jij?

KBS De Zeven Gaven om gaat. Het ontdekken en ontwikkelen

verschillende culturen. Je kunt goed zelfstandig werken maar bent

van je talent is volgens ons alleen mogelijk in een veilige,

tegelijkertijd ook een teamspeler.

Talent voor de toekomst. Dat is waar het bij het onderwijs op

plezierige omgeving waar je het beste uit jezelf kunt halen.
Alle kinderen gebruiken een iPad om de wereld groter te maken
en zich op eigen niveau te kunnen ontwikkelen. Het team van

Je hebt affiniteit met onze doelgroep en het werken met

Wat bieden wij?

Wij bieden een leuke en uitdagende baan in een wijk waar

De Zeven Gaven werkt samen met ouders en partners in de wijk.

onderwijs er echt toe doet.

Plezier, aandacht, samenwerken en kwaliteit staan hierbij voorop.

Aantal uren

16 uur (wtf 0,4)

Wij zijn een multiculturele school waar extra aandacht is voor

Werkdagen

dinsdag en donderdag

taalonderwijs. Samenwerken en sociale vaardigheden vinden wij

Dienstverband

Het gaat om een tijdelijke benoeming met bij

belangrijk.

				

goed functioneren uitzicht op een benoeming

We zijn een Kanjerschool. We hebben een enthousiast en

				

voor onbepaalde tijd

kundig team dat plezier heeft in het lesgeven aan kinderen,

Benoeming

per 1 maart 2019

hoge verwachtingen heeft van kinderen en die hen goed voor wil

Inschaling

conform CAO PO

bereiden op hun toekomst.
Kijk voor meer informatie over de school op

Heb je interesse?

Vul dan voor 7 januari 2019 het sollicitatieformulier in op de

www.ksu-dezevengaven.nl.

website. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact

Functie-eisen

opnemen met de schoolleiding van De Zeven Gaven: Fieke van
Olden via fieke.van.olden@ksu-utrecht.nl.

Wij zoeken een vakleerkracht die:
• in het bezit is van het diploma vakleerkracht
bewegingsonderwijs of ALO-diploma;
• een onderwijsbevoegdheid heeft voor het primair onderwijs;
• beschikt over goede pedagogische en didactische kwaliteiten;
• affiniteit heeft met de Katholieke waarden en bereid is 		
deze uit te dragen in het werk.

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 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.

