
 
   

Dalton met een plus!
“Dalton met een plus!” dat is het motto van onze school. De Gertrudisschool 

is een er-kende Daltonschool met 540 leerlingen ge-legen in de Rivierenwijk in 

Utrecht. De school is gehuisvest op twee locaties. 

De school wordt gekenmerkt door een positieve en open sfeer. Een school waar 

ruimte wordt gegeven aan authenticiteit, talentont-wikkeling en het ontdekken 

van eigen leer-stijlen. Een school waar kinderen met plezier naartoe komen en 

zich de kennis en vaar-digheden eigen kunnen maken om zich uit-stekend te 

kunnen redden in de 21e eeuw.

Kijk voor meer informatie over de school op de website: 

www.ksu-gertrudis.nl.

De functie
Als schoolleider van KBS Gertrudis ben je leidinggevend op het gebied 

van onderwijs, personeel en de interne organisatie. Je rap-porteert aan de 

clusterdirecteur.

Wie ben je?
Om succesvol te kunnen zijn als schoolleider is het onderstaande van belang.

Ten opzichte van de organisatie en het onderwijs:

• je staat open voor doelen en ideeën uit het team (bottom-up   

    benadering);

• je kunt goed prioriteiten stellen;

• je bent bekwaam in het uitzetten en bewaken van 

    veranderingsprocessen.

• Je kunt koers houden en werkt planmatig.

Ten opzichte van het team:

• je bent in staat om te gaan met een groot en mondig team; 

• je bent daadkrachtig in het nemen van beslissingen en kunt het 

    team aanspreken op gemaakte afspraken. 

• je bent bekwaam in het uitzetten en bewaken van 

    veranderingsprocessen.

• je bent zichtbaar op de werkvloer.

Ten opzichte van ouders:

• je communiceert op open wijze met en naar ouders;

• je bent bereikbaar zodat er een laag-drempelig contact ontstaat; 

• je gaat de samenwerking aan: je betrekt ouders proactief bij de  

    schoolontwikkelingen. 

Persoonskenmerken:

• je bent iemand die zich houdt aan ge-maakte afspraken;

• je beschikt over empathisch vermogen en stelt je positief 

    opbouwend op;

• je bent flexibel ingesteld: je kunt makke-lijk schakelen in de 

    dagelijkse praktijk. 

Functie-eisen
Wij zoeken een schoolleider die:

• ervaring heeft als schoolleider in het basisonderwijs;

• affiniteit heeft met de uitgangspunten van Dalton en hier uit 

    overtuiging achter staat;

• in het bezit is van een onderwijsbe-voegdheid en een 

    schoolleidersopleiding heeft afgerond (zo mogelijk RDO-

    geregistreerd);

• affiniteit heeft met de Katholieke waar-den en bereid is deze uit 

    te dragen in het werk.

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende functie binnen een groeiende school met ambitie.

Aantal uren 40 uur  

Dienstverband Het gaat om een tijdelijke benoeming, met bij  

                                      goed functioneren uitzicht op een benoeming   

                                      voor onbepaalde tijd. 

Benoeming vanaf zo speodig mogelijk

Inschaling                     conform CAO PO, salarisschaal DB

Heb je interesse?
Vul dan vóór maandag 17 april a.s. het sollicitatieformulier in op www.ksu-utrecht.

nl.  Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Joost 

Eijkhout, clusterdirecteur, joost.eijkhout@ksu-utrecht.nl. 1 mei 2017 vindt het 

eerste selectiegesprek plaats, en op 10 mei het 2e selectiegesprek. Daarna volgt 

een adviesgesprek met een teamafvaardiging en een MR ouderlid. Een (online) 

assessment maakt deel uit van de procedure.

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 schoolleider onze leerlingen maximaal laten uitblinken?

De Katholieke Scholenstichting Utrecht is voor KBS Gertrudis op zoek 

naar een

SCHOOLLEIDER  (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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