
KBS Franciscus in Maarssen
Zoekt een enthousiaste en gedreven

leerkracht voor de 
midden-bovenbouw  

WTF 0,5 (meer bespreekbaar)

Ons verhaal 
KBS Franciscus is een moderne 
katholieke basisschool met 315 
leerlingen verdeeld over 13 groe-
pen. Wij streven ernaar dat de 
leerlingen zich veilig en gerespec-
teerd voelen, zowel op cognitief 
als op sociaal-emotioneel gebied. 
Wij willen dat alle leerlingen zich 
zo volledig mogelijk kunnen ont-
plooien met inzet van hun eigen ta-
lenten. Dit proberen wij te bereiken 
d.m.v. handelings- en opbrengst-
gericht te werken. Wij besteden 
veel aandacht aan de kernvakken, 
waarbij er ook aandacht is voor de 
andere vakgebieden. Daarnaast is 
een goede relatie met ouders voor 
ons belangrijk om samen zo goed 
mogelijk de belangen van de leer-
lingen te behartigen.

Wij zoeken een collega die:
l In eerste instantie op ambulante  
   basis de groepen ondersteunt. 
l communicatief vaardig is en zelf 
   initiatieven durft te nemen
l een actieve bijdrage levert aan
   een positief (leer)klimaat 
l flexibel is en in diverse groepen
   kan worden ingezet.

l de volledige begeleiding van het
   interventieprogramma Bouw op 
   zich wil nemen.
l kleine groepjes leerlingen in de  
   klassen wil ondersteunen.
l kennis heeft van de laatste 
   onderwijskundige ontwikkelingen

Wij bieden:
l goede ondersteuning en 
   begeleiding
l collega’s die je met plezier 
   wegwijs willen maken
l een warm ontvangst en een fijne 
   collegiale samenwerking
l enthousiaste en leergierige leer-
   lingen die graag willen ontwik-
   kelen mét jou
l uitdagingen en kansen om het 
   verschil te maken
l goede arbeidsomstandigheden 
   en salariëring conform CAO PO

Jouw motivatiebrief en cv ontvan-
gen wij graag vóór woensdag 
29 september 2021 per e-mail:  
directie@kbsfranciscus.nl, gericht 
aan dhr. S. van Slooten. Voor vra-
gen kunt u mailen naar de directie 
of kunt u kijken op de website van 
de school.

www.kbsfranciscus.nl

Kom jij bij ons 
uitblinken?

Katholieke Basisschool
Franciscus

Is bij jou het glas altijd halfvol? Dan zijn wij opzoek naar jou!
Wij zijn opzoek naar een enthousiaste en kundige teamspeler die graag 
wil werken in een betrokken, positief en ambitieus team. Wegens ruimte 
hebben wij vanaf 1 oktober 2021 (of later in overleg) een prachtige baan 
als ambulante leerkracht in de midden- en bovenbouw van onze school.


