
Onze school
KBS St. Jan de Doper is de buurtschool in de wijk Hoograven en 

heeft 200 leerlingen verdeeld over 9 groepen. 

Het is een school die kinderen wijs laat worden, voor nu en later. 

De leeromgeving van de school herken je aan de positieve sfeer. 

Samen leren staat centraal vanuit het motto ‘Samen wijs’. De 

pijlers aandacht, ruimte en plezier zijn hierin heel belangrijk. 

Wat maakt de school uniek?

• gemixte school met een open karakter

• Engels vanaf groep 1

• nauwe samenwerking tussen leerkrachten en ouders

Kijk voor meer informatie over de school op de website: 

www.ksu-stjandedoper.nl.

Functie-eisen
Wij zoeken een leerkracht die:

• in het bezit is van een diploma onderwijsassistent;

• breed inzetbaar is;

• flexibel is;

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

 te dragen in het werk.

Wie ben jij?
Je bent een leuke enthousiaste onderwijsassistent die niet bang is 

om hard te werken en graag een nieuwe uitdaging aan wil gaan. 

Je kan duidelijkheid en structuur bieden aan de groep. Ook kun je 

goed samenwerken in een gezellig team.

Wat bieden wij?
Groep   middenbouw

Aantal uren deze vacature kan door twee parttimers 

                                  worden ingevuld. Dus als je voor twee of drie 

    dagen of voor vijf halve beschikbaar bent, 

     kun je zeker ook solliciteren!

Werkdagen in overleg

Dienstverband Het gaat om een tijdelijke benoeming   

    tot aan de zomervakantie 2018-2019 

Benoeming vanaf 29 oktober 2018

Inschaling  conform CAO PO

Heb je interesse?
Vul dan vóór 20 oktober het sollicitatieformulier in op de website. 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen 

met Miranda Kipping via info.stjandedoper@ksu-utrecht.nl.

De gesprekken vinden plaats in week 43/44

 

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.

Rijnhuizenlaan 2-4 

3523 JA  Utrecht  

tel. 030 - 288 23 75

info.stjandedoper@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-STJANDEDOPER.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT

Wil jij als onderwijsassistent onze leerlingen maximaal laten uitblinken?

KBS St. Jan de Doper is op zoek naar een

ONDERWIJSASSISTENT VOOR DE MIDDENBOUW 

FULLTIME OF PARTTIME (WTF 1,0 - 0,5)
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