
Onze school
De Mattheusschool is een multiculturele basisschool gelegen in 

de wijk Overvecht. 

De speerpunten van ons onderwijs zijn: 

• een vreedzame en respectvolle manier van met elkaar omgaan; 

• het bieden van goed onderwijs op maat. Dit bereiken we onder 

 meer door adaptief onderwijs aan te bieden op tablets; 

• goed taalonderwijs.

Kijk voor meer informatie over de school op de website: 

www.ksu-mattheusschool.nl.

Functie-eisen
Wij zoeken een leerkracht die:

• in het bezit is van een pabodiploma;

• ervaring heeft in en affiniteit heeft met de middenbouw;

• bij voorkeur affiniteit heeft met taalonderwijs en onderwijs met  

 tablets;

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

 te dragen in het werk.

Wie ben je?
Je bent een leerkracht met een warme persoonlijkheid. Je bent 

educatief ingesteld en stelt je sociaal en flexibel op. Omdat je de 

meeste tijd met twee leerkrachten voor de groep staat, zoeken 

wij iemand die goed kan samenwerken. Je woont in (de nabije 

omgeving van) Utrecht.

Wat bieden wij?
Wij bieden een baan tot aan het einde van het schooljaar 2016/2017, 

voor drie dagen in de week. 

Groep   5

Aantal uren 24 uur (0,6 wtf) 

Werkdagen dinsdag, woensdag en een derde dag naar keuze

Dienstverband tijdelijk 

Startdatum  per direct

Inschaling  conform CAO PO

Ben je geïnteresseerd?
Vul dan vóór 10 februari het sollicitatieformulier in op 

www.ksu-utrecht.nl. 

De gesprekken vinden plaats op 14 en 15 februari 2017.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen 

met de schoolleiding van KBS Mattheus: Maarten Goossens,

maarten.goossens@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 6.500 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 Mattheus is op zoek naar een

LEERKRACHT GROEP 5  (0,6 WTF)

Nigerdreef 8 

3564 EH Utrecht  

tel. 030 - 261 11 77

info.mattheusschool@ksu-utrecht.nl

WWW.KSU-MATTHEUSSCHOOL.NL

EEN BASISSCHOOL VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENSTICHTING UTRECHT
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