
Onze school
KBS Johannes (190 leerlingen) is een school in de wijk Overvecht, 

met een gemengde leerlingpopulatie. De leerlingen hebben 

verschillende culturele en sociale achtergronden. 

Het onderwijs op de Johannesschool wordt gekenmerkt door 

Structuur, Individuele aandacht en Samenwerken (SISo-

onderwijs). 

Met onze werkwijze bieden wij onderwijs op maat en geven wij 

álle kinderen een goede basis voor hun vervolgstudie alsmede 

voor hun totale verdere ontwikkeling. Dit realiseren we in een 

warm, betrokken, veilig en vreedzaam pedagogisch klimaat 

(Vreedzame School). 

Kijk voor meer informatie over de school op de website: 

www.ksu-johannes.nl.

Functie-eisen
Wij zoeken een leerkracht die:

• in het bezit is van een pabo-diploma

• pedagogisch en didactisch sterk is

• bij kan dragen aan een professionele cultuur waarin we met en 

    van elkaar leren

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

     te dragen in het werk

Wie ben jij?
Wij zoeken een warme en vriendelijke leerkracht, die rust en 

structuur kan bieden aan onze leerlingen. We zoeken iemand 

die een betekenisvolle bijdrage kan leveren in de nauwe 

samenwerking in het (onder-bouw)team.

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende functie in een betrokken team.

Groep   3 dagen groep 4 en eventueel 1 dag een andere  

    groep

Aantal uren 24-32 uur (wtf 0,8-0,6)

Werkdagen woensdag, donderdag, vrijdag (de extra dag in  

    overleg)

Dienstverband het gaat om een tijdelijke benoeming

Periode  vanaf januari 2018 tot de     

    zomervakantie 2018

Inschaling  conform CAO PO

Heb je interesse?
Vul dan uiterlijk 26 januari 2018 het sollicitatieformulier in op de 

website van de KSU. 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen 

met Karin Keijzer, schoolleider via karin.keijzer@ksu-utrecht.nl.

Katholieke Scholenstichting Utrecht 
De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Ruim 665 medewerkers 

verzorgen direct of indirect het onderwijs aan 6.500 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 Johannes is op zoek naar een

GROEPSLEERKRACHT GROEP 4 (WTF 0,6-0,8)

Eufraatdreef 3 

3564 XZ Utrecht

tel. 030 - 261 06 16 

info.johannes@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-JOHANNES.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT
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