
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 7.000 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, zodat zij zich in de breedte kunnen ontwikkelen. Zo bieden wij iedere leerling de kans om uit 

te blinken.
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Wil jij als schoolleider onze leerlingen maximaal laten uitblinken?

de Katholieke Scholenstichting Utrecht 

is voor KBS Marcus op zoek naar een 

SCHOOLLEIDER (1,0 - 0,8 FTE)

Ben jij een schoolleider die anderen weet te inspireren en motiveren 

het beste uit zichzelf te halen? Vind jij het belangrijk om zichtbaar 

te zijn voor ouders, leerlingen en collega’s? En heb je gevoel voor 

verhoudigen en kun ke makkelijk schakelen tussen alle geledingen 

binnen de school? 

Solliciteer dan nu op de functie van schoolleider bij ons op school!

De functie
Als schoolleider van KBS Marcus ben je leidinggevend op

het gebied van onderwijs, personeel en de interne organisatie.

Je rapporteert aan de clusterdirecteur. Je bent verantwoordelijk voor 

het verder versterken en uitbouwen van het profiel van de school 

binnen de wijk.

Functie-eisen
Wij zoeken een schoolleider die:

• een afgeronde opleiding heeft tot schoolleider

• in het bezit is van een pabodiploma

• een open en transparante houding heeft

• besluitvaardig is en grenzen durft te stellen

• affiniteit met de Katholieke waarden en bereid deze uit te   

 dragen in het werk

Wie ben jij?
Jij hebt oog voor de ontwikkelingen in de wijk waar onze school staat 

en zoekt daarin de verbinding. Je werkt samen en voert constructief 

overleg met het netwerk rond de school. Je coacht en stuurt het team 

en geeft je medewerkers vertrouwen en verantwoordelijkheid. 

Je daagt ouders uit betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun 

kind(eren). Ten slotte vinden wij het belangrijk dat je kunt relativeren 

en gevoel voor humor hebt!

De school
De Marcusschool vindt het belangrijk naast de basisvaardigheden 

aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

het kind. Het team doet dat samen met leerlingen en ouders. Vanuit 

het motto: ‘Stevig de wereld in’ wordt op de Marcus school goed en 

gestructureerd onderwijs gegeven in een goede warme sfeer. 

De Marcusschool streeft ernaar om leerlingen een positief kritische 

houding ten opzichte van zichzelf en de ander bij te brengen

 Kijk voor meer informatie over de school op de website: 

www.ksu-marcus.nl

Wat bieden wij?
Een afwisselende functie in een enthousiast en professioneel team op 

een grote basisschool (ongeveer 400 leerlingen) in de Utrechtse wijk 

Zuilen.

Aantal uren:  32-40 uur (wtf 1,0-0,8)

Benoeming:  per 1 augustus 2019

Dienstverband:  het betreft een benoeming voor bepaalde   

    tijd, met bij goed functioneren uitzicht op een   

    benoeming voor onbepaalde tijd. 

Inschaling:  de functie valt in schaal DB van de CAO PO

Belangrijke data
•  Eerste selectiegesprekken: dinsdag 11 juni tussen 08.30 en 11.30   

       uur

•  Tweede selectiegesprekken: maandag 24 juni tussen 09.00 en 

       11.00 uur

•  Gesprek met de benoemingsadviescommissie: dinsdag 25 juni      

       van 16.00 tot 17.00 uur

• Een (digitaal) assessment kan onderdeel zijn van de

 procedure en vindt plaats tussen het eerste en het tweede

 selectiegesprek

Heb je interesse?
Vul dan vóór 31 mei 2019 het sollicitatieformulier in op de website. 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met 

Jansje Dekker, clusterdirecteur, via jansje.dekker@ksu-utrecht.nl.


