
Onze school
De JazzSingel zet de toon in de buurt! Wij zijn een school in 

Terwijde Leidsche Rijn. Kinderen en ouders die je in de wijk 

tegenkomt, zijn ook in de school van harte welkom. En de 

JazzSingel komt andersom ook de buurt in. We willen graag actief 

meedoen aan bewonersinitiatieven. Daarmee zorgen we er mede 

voor dat de buurt voor kinderen één geheel is van wonen, spelen 

en naar school gaan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 

opgroeien in een omgeving waarin mensen elkaar kennen.

Onze speerpunten zijn:

• kinderen tot bloei brengen, ambitieus zijn

• opbrengstgericht werken, structuur en duidelijkheid

• plezier, enthousiasme en humor

• consequent, warm en vriendelijk

•  vreedzame school, veiligheid en geborgenheid

• een plusaanbod op het gebied van Kunst

Kijk voor meer informatie over de school op de website: 

www.ksu-dejazzsingel.nl.

Functie-eisen
Wij zoeken een groepsleerkracht die: 

• in het bezit is van een pabodiploma

• ervaring heeft met kleuters

• kan werken met KIJK!

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

 dragen in het werk

Wie ben je?
Je hebt ervaring met en vooral plezier in het werken met kleuters. Je 

bent in staat om structuur aan te brengen in een nieuw te starten 

groep. Je vindt het prettig om samen te werken. Ten slotte zie je het 

als een uitdaging om te participeren in de visieontwikkeling op ons 

kleuteronderwijs. 

Wat bieden wij?
Groepen  groep 1

Aantal uren 40 uur

Werkdagen maandag t/m vrijdag

Dienstverband het gaat om een tijdelijke benoeming tot aan     

    de zomervakantie 2018; bij goed functioneren   

                                  zijn er, afhankelijk van de formatie,             

                                 mogelijkheden voor een benoeming voor   

                                 onbepaalde tijd

Benoeming vanaf 8 januari 2018 

Inschaling  conform de CAO PO

Heb je interesse?
Vul dan uiterlijk vrijdag 8 december het sollicitatieformulier op 

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

contact opnemen met Esther van Wijnbergen, schoolleider KBS De 

JazzSingel, via www.ksu-dejazzsingel.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?

KBS De JazzSingel is op zoek naar een

LEERKRACHT VOOR EEN KLEUTER-INSTROOMGROEP (WTF 1,0)

JazzSingel 900

3543 GB Utrecht 

tel. 030 - 6703168

info.dejazzsingel@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-DEJAZZSINGEL.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT
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