
 
    

Wil jij lesgeven aan onze groep 5 en zo 20 leerlingen laten uitblinken? 

En ben jij twee dagen per week (maandag en dinsdag) beschikbaar 

om op onze kleine Wijzer gezellige school in de Utrechtse wijk Zuilen

te werken? Solliciteer dan nu bij ons op school!

Functie-eisen
Wij zoeken een leerkracht die:

• in het bezit is van een pabo-diploma;

• pedagogisch en didactisch sterk is;

• iemand die graag met en van anderen leert;

• affiniteit heeft met de middenbouw;

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

    dragen in het werk.

Wie ben je?
Wij zijn op zoek naar iemand die graag in een klein en hecht team 

wil werken, flexibel is, fouten durft te maken en zich graag wil blijven 

ontwikkelen. 

Wat bieden wij?
Wij bieden een leuke parttime baan in een gezellig team.

Aantal uren 24 uur (wtf 0,6) 

Werkdagen maandag, dinsdag  en woensdag

Dienstverband het gaat om een tijdelijke benoeming tot aan de   

                                 zomervakantie 2018-2019 met bij goed 

                                 functioneren uitzicht op een benoeming voor      

                                 onbepaalde tijd

Benoeming zo snel mogelijk

Inschaling  conform CAO PO

Onze school
Het motto van de school is: Alles wat aandacht krijgt, groeit! 

Wij kiezen voor positieve aandacht en waardering. Daar groeien 

kinderen van. 

Onze leerkrachten zorgen voor een veilige werkplek in de 

groep, waar positiviteit, rust en regelmaat heerst, en een fijne, 

inspirerende sfeer. Door ons verrijkend curriculum met techniek 

en Engels wordt er veel aandacht besteed aan onderzoekend 

en ontwerpend leren binnen het Wetenschap-, Natuur- en 

Techniekprofiel.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school 

gaan en zodoende goede resultaten kunnen bereiken. De kinderen 

leren dat samen werken en samen leven beter gaat met eerlijke, 

persoonlijke aandacht. Aandacht van de leerkracht, van ouders, van 

elkaar en… voor elkaar.

Kijk voor meer informatie over de school op de website: 

www.ksu-wijzeraandevecht.nl

Heb je interesse?
Vul dan uiterlijk 28 januari 2019 het solliciatieformulier in op de 

website. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact 

opnemen met Marcia van Roo via marcia.van.roo@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 als leerkracht onze leerlingen maximaal laten uitblinken?

KBS Wijzer aan de Vecht op zoek naar een

LEERKRACHT VOOR GROEP 5 (WTF 0,6)

Jan van Ransdorpstraat 32

3554 VZ Utrecht

tel. 030-244 1202 

info.wijzeraandevecht@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-WIJZERAANDEVECHT.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT
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