
  

Onze school
Ons motto is: ‘Ontdek en ervaar je kracht!’. Wij zijn een lerende 

organisatie en werken daarom samen met Stichting LeerKRACHT.

Wij werken met een betrokken en professioneel team, verdeeld 

over twee locaties die ongeveer 850 meter van elkaar verwijderd 

zijn.

Onze kernwaarden zijn: plezier, ruimte, verantwoordelijkheid, 

vernieuwing en eenvoud.

Kijk voor meer informatie over de school op de website: 

www.ksu-decatharijnepoort.nl.

Functie-eisen
Wij zoeken een groepsleerkracht die open staat voor een lerend 

team dat intensief samenwerkt en

• in het bezit is van een pabo diploma;

• ervaring heeft met het werken volgens het effectieve 

    instructiemodel;

• bij voorkeur ervaring heeft met de methodes Veilig leren lezen, 

    Wereld in getallen, Estafette en Taal-actief;

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

 te dragen in het werk.

Wie ben je?
We vinden het belangrijk dat onze nieuwe collega passie toont voor 

het vak en een onderzoekende, lerende houding heeft.

Wat bieden wij?
De Catharijnepoort is een positieve en betrokken school. Ons 

team bestaat uit enthousiaste leerkrachten met passie voor hun 

vak.

Groep:   Groep 3-4 bestaat in totaal uit 20 leerlingen.  

    Elke ochtend krijgen de groepen 3 en 4  

    afzonderlijk van elkaar les van een eigen  

    leerkracht. Daarna volgen de groepen een  

    gezamenlijk programma. 

Aantal uren 40 uur (wtf 1,0), het is ook mogelijk een deel 

    van deze vacature te vervullen

Werkdagen maandag t/m vrijdag

Dienstverband het gaat om een tijdelijke benoeming ter 

    vervanging van een zwangerschapsverlof. 

Periode  medio januari 2019 t/m 19 juli 2019

Inschaling  conform CAO PO

Heb je interesse?
Vul dan uiterlijk 18 november 2018 het sollicitatieformulier op de 

website in. 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact openemen 

met Anita Verweij, schoolleider van KBS De Catharijnepoort, via

anita.verweij@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 7.000 kinderen. De KSU bestuurt en beheert in de stad Utrecht 25 basisscholen verdeeld 

over 31 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 Catharijnepoort (locatie Majellapark) is op zoek naar een

LEERKRACHT VOOR GROEP 3-4 (WTF 1,0)

PARTTIME INVULLING OOK MOGELIJK

Vleutenseweg 515 

3532 HK  Utrecht 

tel. 030 - 293 28 60 

info.decatharijnepoort@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-DECATHARIJNEPOORT.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT
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