
Onze school
SBO Sint Maarten staat in de wijk Overvecht. Het is een 

school met ongeveer 120 leerlingen waar leerlingen met een 

specifieke onderwijsbehoefte begeleiding op maat krijgen. Het 

motto van de school is “goed in ontwikkeling”. De individuele 

mogelijkheden van de kinderen staan centraal. Kinderen krijgen 

de zorg en aandacht die zij nodig hebben om zich optimaal te 

kunnen ontwikkelen zodat zij met plezier naar school gaan en het 

beste uit zichzelf halen!

Het team heeft een ruime expertise op het gebied van gedrag en 

taal. In het plusaanbod leren de kinderen op een praktijkgerichte 

manier en worden zo goed voorbereid op het vervolgonderwijs. 

Door met de handen te werken en (inter-)actief bezig te zijn 

krijgen kinderen meer plezier in het leren. Wij denken dat deze 

manier van werken goed aansluit bij de ontwikkeling en het 

denkniveau van onze kinderen. De leerlijn Kunst en Cultuur is 

verbonden met de ‘21st century skills’. Hierbij leren de kinderen 

vaardigheden als samenwerken, probleemoplossend vermogen 

en creativiteit.

 Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met de ouders.

Kijk voor meer informatie over de school op de website: 

www.ksu-sintmaarten.nl.

Functie-eisen
Wij zoeken een leerkracht die:

• in het bezit is van een pabo-diploma;

• bij voorkeur een specialistische opleiding gericht op 

 zorgleerling Master SEN heeft afgerond;

• goede communicatieve vaardigheden heeft 

 (intern en extern);

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

 te dragen in het werk.

Wie ben je?
Jij bent een leerkracht met bewezen kwaliteiten op het gebied 

van begeleiden van leerlingen met een complexe hulpvraag. 

Je bent een echte specialist op het gebied van leer- en 

gedragsproblemen. Je bent steeds op zoek naar de best passende 

manier om leerlingen in hun ontwikkeling een stap verder te 

brengen. Je kunt genieten van iedere kleine stap die de leerling 

maakt! Daarnaast beschik je over sterke communicatieve 

vaardigheden en denk je in termen van gedeelde zorg voor het 

kind. 

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende fuctie op een van onze SBO-scholen 

waar onderwijs en ondersteuning op maat worden geboden.

Aantal uren 40 uur (wtf 1,0), parttime is ook mogelijk

Dienstverband het betreft een tijdelijke benoeming voor een 

    jaar, met bij goed functioneren uitzicht op een 

    benoeming voor onbepaalde tijd

Benoeming per 1 december 2018 (uiterlijk 1 januari 2019)

Inschaling  conform CAO PO

Heb je interesse?
Stuur dan uiterlijk vrijdag 26 oktober 2018 je motivatie en CV naar 

michelle.hess@ksu-utrecht.nl, of solliciteer via de website. 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen 

met Michelle Hess, schoolleider, via michelle.hess@ksu-utrecht.nl

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 31 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?

SBO St. Maarten is op zoek naar een

(STARTENDE) LEERKRACHT VOOR GROEP 5/6 (WTF 1,0)

PARTTIME IS OOK MOGELIJK  

Neckardreef 20 

3562 CP Utrecht 

tel. 030 - 261 20 80 

info.stmaartenstad@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-SINTMAARTEN.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT

http://www.ksu-sintmaarten.nl
mailto:michelle.hess%40ksu-utrecht.nl?subject=
http://www.ksu-utrecht.nl/werken-bij/vacatures
mailto:michelle.hess%40ksu-utrecht.nl%20?subject=
mailto:info.stmaartenstad%40ksu-utrecht.nl%20?subject=
http://www.ksu-sintmaarten.nl

