
 

Dalton met een plus!
Dat is het motto van onze school. De Gertrudisschool is een 

erkende Daltonschool en wordt gekenmerkt door een positieve 

en open sfeer. Een school waar ruimte wordt gegeven aan 

authenticiteit, talentontwikkeling en het ontdekken van eigen 

leerstijlen. Een school waar kinderen met plezier naartoe komen 

en zich de kennis en vaardigheden eigen kunnen maken om zich 

uitstekend te kunnen redden in de 21e eeuw.

De begrippen eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, 

samenwerken en reflecteren hebben een belangrijke plek binnen 

ons onderwijs. “Wat een kind kan, doet de leerkracht niet” is een 

uitspraak die goed bij onze visie past.   

Het plusaanbod bestaat uit het bieden van Engels aan 

alle groepen, een hoogwaardig aanbod van kunst- en 

cultuuronderwijs en aanbod voor hoogbegaafde kinderen.

Kijk voor meer informatie over de school op de website: 

www.ksu-gertrudis.nl.

Functie-eisen
Wij zoeken een leerkracht die:

• in het bezit is van een pabodiploma

• ervaring heeft in de bovenbouw en bij voorkeur in groep 7 of 8

• bij voorkeur ervaring heeft met de verwijzing naar het voortgezet 

 onderwijs (povo-procedure)

• enthousiast is over en affiniteit heeft met de uitgangspunten 

 van Dalton

• bereid is zich in te schrijven bij ASA Onderwijs

• affiniteit heeft met de Katholieke waarden en bereid is deze 

 uit te dragen in het werk

Wie ben je?
Jij bent een enthousiaste en betrokken leerkracht die de 

samenwerking zoekt met collega’s en ouders. Net als de kinderen 

durf je initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Je bent een 

harde werker, flexibel en je wilt je graag verder ontwikkelen als 

professional.  

Wat bieden wij?
Een fulltime baan op een gezellige, goed lopende school met iets 

meer dan 500 leerlingen, gelegen in Rivierenwijk.

Groep   7/8

Aantal uren 40 uur  

Dienstverband het gaat om een payroll constructie via 

    uitzendbureau ASA

Benoeming  per 1 januari 2017

Inschaling  conform CAO PO

Ben je geïnteresseerd?
Vul dan vóór vrijdag 18 november 2016 a.s. het sollicitatieformulier 

in op www.ksu-utrecht.nl.  

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen 

met de schoolleiding van KBS Gertrudis: Ralf Tienhooven, 

ralf.tienhooven@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 26 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 Gertrudis is op zoek naar een

LEERKRACHT GROEP 7/8  (WTF 1,0)

Amaliadwarsstraat 2 

3522 AR Utrecht 

tel. 030 - 288 53 71  

info.gertrudis@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-GERTRUDIS.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT
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