
Onze school
KBS Stepping Stones in Utrecht-Oost staat voor internationaal, 

tweetalig onderwijs voor de wereld van morgen. Plezier op school, 

je verantwoordelijk voelen, het beste uit jezelf halen.

Kijk voor meer informatie over de school op de website: 

www.ksu-steppingstones.nl.

Functie-eisen
Wij zoeken een leerkracht die:

• in het bezit is van een pabodiploma;

• enkele jaren ervaring heeft in het primair onderwijs;

• bij voorkeur een (near) native English speaker is;

• beschikt over goede IT-vaardigheden.

Wie ben jij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven 

onderbouwleerkracht, die onze tweede kleutergroep opent. 

Wij zoeken een collega die samen met ons wil bouwen  aan een 

school waar tweetalig, internationaal gericht onderwijs wordt 

geboden.

Wat bieden wij?
Wij bieden een leuke en uitdagende baan op een startende 

tweetalige school (groep 1 t/m 3). 

Groep   1-2

Aantal uren het betreft een fulltime functie (40 uur),  

    parttimers mogen ook reageren

Dienstverband het gaat om een tijdelijke benoeming, met bij

    goed functioneren uitzicht op een benoeming 

    voor onbepaalde tijd

Benoeming vanaf februari 2018

Inschaling  conform de CAO PO

Heb je interesse?
Vul dan vóór maandag 27 november het sollicitatieformulier in op 

www.ksu-utrecht.nl.  

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen 

met Gwendolyn de Graauw, schoolleider KBS Stepping Stones, op 

telefoonnummer 030-6776712 of 06-11410254 of per e-mail op

gwendolyn.de.graauw@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?

KBS Stepping Stones is op zoek naar een

LEERKRACHT ONDERBOUW

GROEP 1/2 (WTF 1,0)

Notenbomenlaan 137 

3582 CJ  Utrecht  

tel. 030 - 677 67 12

info.steppingstones@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-STEPPINGSTONES.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT
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