
Ben jij een stevige, enthousiaste persoonlijkheid die zich herkent 

in deze kenmerken:  open, enthousiast en stressbestendig? 

Vraag je om hulp als dat nodig is en kun je flexibel en met 

humor omgaan met de praktijk van alle dag? Solliciteer dan als 

leerkracht bij ons op school!

Functie-eisen
Natuurlijk heb je bij voorkeur de pabo afgerond en liefst ook 

ervaring in het SBO. Wij zijn echter vooral op zoek naar iemand 

met potentie en affiniteit met onze doelgroep. Zij-instromers of 

herintreders worden dan ook van harte uitgenodigd te solliciteren. 

Wat bieden wij
Wij bieden een leuke en uitdagende baan op een school die in 

ontwikkeling is. Op dit moment hebben wij een vacature in:

• groep 1-2 (wtf 0,4)  op woensdag en vrijdag

• groep 8 (wtf 0,2) op woensdag

• groep 4/5 (wtf 0,2) op maandag

Daarnaast is er nog een dag beschikbaar. Er kan in overleg nog 

geschoven worden in groepen en clusteren van dagen. 

Dienstverband het gaat om een tijdelijke benoeming met bij  

    goed functioneren uitzicht op een benoeming  

    voor onbepaalde tijd.

Ingangsdatum Nieuwe schooljaar 2019/2020

Inschaling  conform CAO PO

Onze school
St. Maarten is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). 

Wij bieden onderwijs op maat voor leerlingen met een specifieke 

onderwijsbehoefte. De individuele mogelijkheden en het 

persoonlijke karakter van onze leerlingen staan hierbij centraal. 

Op onze school krijgen de kinderen de ruimte om zich op hun 

eigen niveau te ontwikkelen, waardoor zij met plezier naar 

school gaan.

Onze school heeft veel kennis en ervaring op het gebied van 

gedrags- en taalontwikkeling. Onze leerlingen krijgen gerichte 

individuele begeleiding waardoor zij hun taalvaardigheid zo 

goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie over de school op de website 

www.ksu-sintmaarten.nl.

Heb je interesse?
Vul dan uiterlijk vrijdag 19 juli 2019 het sollicitatieformulier op de 

website in. Voor meer informatie over de functie kun je contact 

opnemen met Michelle Hess, schoolleider van SBO St. Maarten 

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 6.600 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 als leerkracht onze leerlingen maximaal laten uitblinken?

SBO St. Maarten is op zoek naar een

LEERKRACHT SPECIAAL BASISONDERWIJS

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
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