
Je beste zelf zijn!
Zo wordt onze ambitie verwoord. Onze leerlingen staan stevig 

en vol zelfvertrouwen in het leven. Ze leren het beste uit zichzelf 

te halen en hebben een onderzoekende houding en zelfkennis. 

Ze hebben inzicht in hun eigenheid en kwaliteiten en hebben een 

eigen, brede ontwikkeling.

Wij zijn een jonge basisschool in de nieuwe woonwijk Hoge 

Weide in Leidsche Rijn, nu met 300 leerlingen en groeiend naar 

ca. 450 leerlingen in de komende jaren.

Bij ons op school:

• werken wij met het SISo concept

• spreken wij de kinderen aan volgens de Kanjertraining 

 methodiek

• draait het om zelfverantwoordelijkheid en zelfstandigheid

• werken wij met een continurooster verdeeld over vijf 

 gelijke dagen

• hebben wij extra aandacht voor wetenschap, 

 natuur en techniekonderwijs

• geven wij Engels vanaf groep 1         

• werken wij bij de kleuters met Kleuterplein

Basisschool Op De Groene Alm zit in een gebouw samen 

met een peutercentrum en een BSO. Er is een intensieve 

samenwerking met het peutercentrum en de naschoolse opvang.

Kijk voor meer informatie over de school op de website: 

www.ksu-opdegroenealm.nl.

Wie ben je?
Jij bent niet bang om hard te werken en je bent breed inzetbaar. 

Je bent een leuke en lieve juf of meester voor de jongste kinderen. 

Ook kun je goed samenwerken in een gezellig en professioneel 

team.

Functie-eisen
Wij zoeken een leerkracht die:

• in het bezit is van een pabodiploma

• de Engelse taal goed beheerst

• ervaring heeft met ontdekkend en onderzoekend leren binnen 

 WNT onderwijs

• bereid is om zich in te schrijven bij ASA Onderwijs

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

 dragen in het werk.

Wat bieden wij?
Groep   1-2

Aantal uren 40 uur (wtf 1,0)

Werkdagen maandag t/m vrijdag

Dienstverband Het gaat om een tijdelijke benoeming ter 

    vervanging van een collega die met   

                    zwangerschapsverlof gaat. De school groeit,    

                                 dus bij goed functioneren zijn er ook    

                                 mogelijkheden voor een benoeming voor de    

                                 langere termijn.

Ingangsdatum 14 mei 2018

Inschaling  conform CAO PO

Heb je interesse?
Vul dan uiterlijk vrijdag 9 maart 2018 het sollicitatieformulier in op 

www.ksu-utrecht.nl. 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen 

met de schoolleiding van KBS Op De Groene Alm: 

Judith van der Lee, judith.vd.lee@ksu-utrecht.nl of 

Alice van Driel, alice.van.driel@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 Op De Groene Alm is op zoek naar een

LEERKRACHT GROEP 1-2 (WTF 1,0)

3e Oosterparklaan 71 

3541 SC Utrecht

tel. 030 - 670 19 96

info.opdegroenealm@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-OPDEGROENEALM.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT
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