
Onze school
KBS Montessori Buiten Wittevrouwen is gelegen in de wijk Buiten 

Wittevrouwen en gevestigd op twee locaties. Beide locaties 

liggen op loopafstand van elkaar. De leerlingen komen uit deze 

wijk, uit de regio Utrecht-Oost en ook uit verder gelegen wijken. 

Op de Montessorischool wordt lesgegeven in heterogene 

groepen; onderbouw (groep 1/2), middenbouw (groep 3/4), 

tus-senbouw (groep 5/6), tussen/bovenbouw ( groep 6/7) en 

bovenbouw (groep 7/8). 

De groepen 1 t/m 4 zijn gevestigd op locatie Schoolplein. 

Op locatie Pallaesstraat zitten de groepen 5 t/m 8.

De Montessori school werkt volgens de visie van Maria 

Montessori, vertaald naar deze tijd. Haar visie op onderwijs en 

opvoeding is een bindend element en vormt het uitgangspunt 

voor het onderwijs. Daarnaast kiest deze school er bewust voor 

om moderne onderwijsleerlijnen in onze school te hanteren. 

Kijk voor meer informatie over de school op de website:

www.ksu-montessorischoolbw.nl.

Functie-eisen
Wij zoeken een groepsleerkracht die: 

• in het bezit is van een pabo diploma

• bij voorkeur een Montessori-opleiding heeft en/of ervaring heeft 

 in het Montessorionderwijs en anders in ieder geval affiniteit 

 heeft met het Montessori onderwijs waarin zelfstandigheid en 

 eigenaarschap van het eigen leerproces voorop staat

• inzicht heeft in de taak, organisatie en werkwijze van de school

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

 dragen in het werk

Wie ben je?
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, je bent 

flexibel en kunt goed samenwerken. We bieden jou een enthousiast 

collegiaal team met passie voor kinderen en onderwijs.

Wat bieden wij?
Groepen  groep 5/6

Aantal uren 16 uur (wtf 0,4)

Werkdagen maandag en dinsdag

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 zo spoedig mogelijk 

Inschaling  conform CAO PO

Heb je interesse?
Vul dan uiterlijk 30 november as. het sollicitatieformulier op de 

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

opnemen met Fleur van Walbeek, schoolleider KBS Montessori 

Buiten Wittenvrouwen, via 

info.montessorischoolbw@ksu-utrecht.nl of via telefoonnummer 

06 - 46 15 75 13.

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 Montessori Buiten Wittevrouwen is op zoek naar een

LEERKRACHT GROEP 5/6 (WTF 0,4)

Pallaesstraat 3 

3581 RP  Utrecht  

tel. 030 - 234 05 30

info.montessorischoolbw@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-MONTESSORISCHOOLBW.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT

http://www.ksu-montessorischoolbw.nl
http://www.ksu-utrecht.nl/werken-bij/vacatures/
mailto:info.montessorischoolbw%40ksu-utrecht.nl?subject=vacature%20KBS%20Montessori%20BW
mailto:info.montessorischoolbw%40ksu-utrecht.nl?subject=vacature%20KBS%20Montessori%20Buiten%20Wittevrouwen
http://www.ksu-montessorischoolbw.nl

