
Onze school
KBS St. Dominicus is een grote school (rond de 700 leerlingen), 

met twee locaties in de wijk Oog in Al. De St. Dominicusschool 

staat in de wijk goed bekend.

Het motto van de school is: ‘Leren is leuk!’ Hierin klinkt de 

ambitie door dat we geen genoegen nemen met alleen maar leuk 

of alleen maar leren. Bij ons is veel te leren omdat we boeiend 

onderwijs verzorgen in een sfeer waarin kinderen met plezier 

leren. Kijk voor meer informatie over de school op de website: 

www.ksu-stdominicus.nl.

Functie-eisen
Wij zoeken een groepsleerkracht die:

• in het bezit is van een pabodiploma;

• theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en    

    pedagogische kennis en vaardigheden bezit; 

• inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen klas   

    heeft; 

• invoelingsvermogen en sociale vaardigheden bezit;

• vaardig is in het overdragen van kennis en vaardigheden; 

• communicatieve vaardigheden heeft; 

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

    te dragen in het werk.

Wie ben je?
Een enthousiaste groepsleerkracht die binnen een 

onderbouwteam zijn/haar werk kan uitvoeren.

Wat bieden wij?
Wij bieden een gedreven onderbouwteam, een sterk 

managementteam en een goede sfeer in een grote school!

Aantal uren 24 uur (wtf 0,6)

Werkdagen maandag, dinsdag en woensdag

Dienstverband het gaat om de vervanging van een 

                                 collega

Ingangsdatum zo spoedig mogelijk

Inschaling  conform CAO PO

Heb je interesse?
Vul dan vóór 20 september2019 het sollicitatieformulier op de 

website in. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact 

opnemen met schoolleider Tilly Melissen op tilly.melissen@ksu-

utrecht.nl.

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.

Wil jij onze leerlingen maximaal laten uitblinken?

KBS St. Dominicus is op zoek naar

EEN VERVANGENDE GROEPSLEERKRACHT GROEP 1-2 (WTF 0,6)

Händelstraat 51

3533 GH Utrecht 

tel. 030 - 293 35 92 

info.stdominicus@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-STDOMINICUS.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT
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