
 

   
 

 

Twee of drie vacatures: totaal 1,0 fte 

Leerkracht op de Brede School Academie Utrecht (BSA) 

We zoeken per 29 oktober 2018 diverse flexibele, vervangende leerkrachten. Ben jij een gedreven, 

nieuwsgierige, inspirerende leerkracht met een sterke affiniteit met taal? Wil je iets betekenen voor 

de kansengelijkheid van ambitieuze, talentvolle leerlingen in een multiculturele context? Heb je al 

een aantal jaren ervaring en vind je het ontwikkelen van onderwijsmateriaal een aantrekkelijke 

uitdaging? Dan is de functie leerkracht bij de Brede School Academie in Utrecht misschien wel iets 

voor jou.  

Wie zoeken we? 

Je hebt een onderwijsbevoegdheid en je hebt je ontwikkeld tot een excellente docent met relevante 

leservaring. Je hebt affiniteit met de leerlingen uit onze doelgroep. Je vindt talentonderwijs met de 

nadruk op taal en een academische leerhouding een effectieve aanpak om te werken aan 

kansengelijkheid. Je bent een teamwerker en durft initiatieven te nemen. Je hebt talent voor het 

ontwikkelen van lesmateriaal. Daarnaast ben je bereid om jezelf te blijven ontwikkelen en om actief 

deel te nemen in onze professionele kennisgemeenschap. Je bent handig met ICT en je kunt goed 

teksten schrijven. 

 
Wat bieden we? 

Je werkt met een kleine groep van 16 gemotiveerde, nieuwsgierige kinderen die zich na school extra 

in willen zetten om hun ambities te verwezenlijken. We bieden een baan van bij voorkeur twee of 

drie werkdagen waarop je ’s middags lesgeeft aan een BSA-groep 6, 7 of 8. Je wordt begeleid in de 

BSA-methodiek. Je legt de lat hoog voor je leerlingen en voor jezelf. Laat je uitdagen! 

We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden. 

 
Voor meer informatie over de Brede School Academie Utrecht: www.bsa-utrecht.nl 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met:  
Bettina Tuinstra: M. 06 16 07 26 27, E. b.tuinstra@bsa-utrecht.nl 
Monique Walet: M. 06 01 005 69 17,  E. m.walet@bsa-utrecht.nl 
 
Je kunt je sollicitatiebrief met je curriculum vitae opsturen naar:  
Johan Bosma, projectleider BSA Utrecht: E. j.bosma@bsa-utrecht.nl 
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