
Onze school
KBS De Notenboom is een kleine school. Een echte volksschool 

midden in de stad Utrecht. Wij staan voor een mooie uitdaging! 

Volgend schooljaar wordt het leerlijnen-onderwijs ingevoerd en 

tevens werken we toe naar projectonderwijs voor de zaakvakken. 

Wij vinden het belangrijk om het maximale uit kinderen te 

halen en volgen dan ook voortdurend de ontwikkeling van 

onze leerlingen om op deze manier goed aan te kunnen sluiten 

op hun behoeften. Tevens vinden wij de ontwikkeling van 

het team en de leerkrachten belangrijk. Samen dragen wij de 

verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerlingen.

Kijk voor meer informatie over de school op de website 

www.ksu-notenboom.nl.

Functie-eisen
Wij zoeken een leerkracht die:

• in het bezit is van een pabo-diploma,

• zin heeft in een uitdaging,

• een teamspeler is,

• van aanpakken weet,

• zijn ‘mannetje’ staat,

• met ons wil ontwikkelen,

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

 te dragen in het werk.

Wie ben jij

Wij zoeken een daadkrachtige en energieke leerkracht met hart 

voor kinderen en onderwijs. 

Wat bieden wij
Wij bieden een uitdagende functie binnen een topteam op een 

school met leuke, enthousiaste leerlingen, betrokken ouders en de 

mogelijkheden om je te ontwikkelen.

Groep   2 t/m 8

Aantal uren 24 (woensdag, donderdag en vrijdag)

Dienstverband Het gaat om een tijdelijke benoeming tot aan 

    het eind van het schooljaar, met bij goed 

    functioneren uitzicht op een benoeming voor  

    onbepaalde tijd

Benoeming 1 augustus 2018

Inschaling  Conform CAO PO

Herken jij jezelf?
Vul dan vóór maandag 11 juni 2018 het sollicitatieformulier in op  

www.ksu-utrecht.nl.  

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen 

met de schoolleider van KBS De Notenboom, Michelle Hess, via 

michelle.hess@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 6.300 kinderen. De KSU bestuurt en beheert in de stad Utrecht 24 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 De Notenboom is op zoek naar

een enthousiaste, gemotiveerde, van uitdagingen houdende 

LEERKRACHT GROEP 2 T/M 8  

Notebomenlaan 137 

3582 CJ Utrecht 

tel. 030 - 251 67 21

info.notenboom@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-NOTENBOOM.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT


