
Lijkt het je een uitdaging om op een tweetalige basisschool 

te werken? Wil je werken in een fijne werksfeer waarin je veel 

persoonlijke begeleiding krijgt? En wil je deel uitmaken van een 

hecht, goed opgeleid en supergemotiveerd team? 

Solliciteer dan nu bij ons op school!

Onze school
KBS Onder De Bogen is een tweetalige school in Leidsche Rijn 

Centrum. De leerkracht staat bij ons centraal en werkt op basis 

van eigen professionele inzichten gebaseerd op gedegen 

wetenschappelijk onderzoek. Het werken in PLC’s (professional 

learning communities) neemt daarbij een belangrijke plaats in. 

Met IPC (international primary curriculum) leiden we onze 

leerlingen op tot leergierige wereldburgers. We hebben hoge 

verwachtingen van ze. 

Gedrag en samenleven moet je leren, hiervoor gebruiken we 

bijvoorbeeld de Kanjertraining.

We vinden het belangrijk dat leerlingen eerst kennis opdoen en 

daarna aan hun vaardigheden werken. Daarom geven we begelei-

de directe instructie, oefenen we doelmatig en leren we hen om 

dit zelfstandig toe te passen.

Kijk voor meer informatie over de school op de website:

 www.ksu-onderdebogen.nl.

Functie-eisen
Wij zoeken een enthousiaste en onderzoekende leerkracht die 

samen met het team verder bouwt aan de ontwikkeling van ons 

onderwijs.

Wat we vragen:

• je bent in het bezit van een pabodiploma;

• je spreekt en verstaat goed Engels of bent (near) native 

 speaker;

• je bent voldoende pedagogisch en didactisch onderlegd;

• je kunt leerlingen motiveren, beschikt over een natuurlijk

 overwicht en bent flexibel;

• je bent gericht op het voortdurend verbeteren van je eigen 

 lesgeven en dat van je collega’s;

• je hebt affiniteit met de Katholieke waarden en je bent bereid

 deze  uit te dragen in het werk.

Je hebt bij voorkeur: 

• relevante ervaring in het primair onderwijs, bij voorkeur in de 

 onderbouw;

• KLOS of master specialist ‘jonge kind’ afgerond;

• een afgeronde relevante master of universitaire opleiding  

 (bijvoorbeeld SEN, onderwijskunde, orthopedagogiek of 

 academische pabo);

• ervaring met IPC of projectmatig werken;

• ervaring met de Kanjertraining.

Wat bieden wij?
We bieden een prachtige werkplek in een gloednieuw gebouw 

vlakbij het levendige winkelhart van Leidsche Rijn Centrum 

(Starbucks op loopafstand!)

Groep    1/2

Aantal uren 40 uur (wtf 1,0), of parttime in overleg

Dienstverband het gaat om een tijdelijke benoeming, met bij  

    goed functioneren uitzicht op een benoeming  

    voor onbepaalde tijd 

Benoeming vanaf 13 mei 2019

Inschaling  conform CAO PO

Heb je interesse?
Vul dan uiterlijk vrijdag 13 april 2019 het sollicitatieformulier op de 

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

opnemen met Ralph Borghart, schoolleider KBS Onder De Bogen, 

via ralph.borghart@ksu-utrecht.nl of 030-2427610.

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 als leerkracht onze leerlingen maximaal laten uitblinken?

KBS Onder De Bogen is op zoek naar een

GROEPSLEERKRACHT GROEP 1/2 

(WTF 1,0 PARTTIME BESPREEKBAAR) 

Madridstraat 1

3541 DZ Utrecht 

tel. 030 - 242 76 10

info.onderdebogen@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-ONDERDEBOGEN.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT


