
 

Vacature leerkracht groep 1/2/3 (0,8 - 1,0 fte) Utrecht, Leidsche Rijn 
met ingang van het nieuwe schooljaar  

Kindcentrum Leeuwesteyn is een nieuw kindcentrum in de nog in aanbouw zijnde wijk 
Leeuwesteyn, gelegen tussen Hoge Weide en Oog in Al. We werken als één team samen met 
professionals uit onderwijs en opvang. Wij geloven in de kracht van kinderen en willen elk kind 
laten stralen in hun ontwikkeling. Dat betekent dat wij kinderen een plek bieden waar je mag zijn 
wie je bent, waar verwondering en verbinding is, waar talenten tot uiting komen, waar je leert 
doorzetten en trots bent op de stappen die je maakt.   

Wij werken vanuit de volgende kernwaarden: 

verbinding – talentontwikkeling – persoonsvorming – welbevinden 
eigentijds – betekenisvol – procesgericht – eigenaarschap 

Gaan jouw ogen stralen van een functie als groepsleerkracht binnen een kindcentrum in 
oprichting? En herken jij jezelf in onderstaande omschrijving? Laat het ons dan weten! 

 Je bent je een verbinder en toont creativiteit in het ontwerpen van onderwijs. 

 Je bent open en hebt een positieve grondhouding. 

 Je toont uitstekende pedagogisch-didactisch vaardigheden. 

 Je weet kinderen uit te dagen het beste in zichzelf naar boven te halen. 

 Je denkt in termen van ‘ons kindcentrum’ ipv ‘mijn eigen groep’. 

 Je toont een growth mindset en wil investeren in een nieuw concept. 

 Je hebt affiniteit en ervaring met het werken met het jonge kind, ervaring met groep 3 is 
een pré. 

 Jij wilt niets liever dan werken vanuit gedeelde kernwaarden en weet daar concrete 
invulling aan te geven. 

Wij bieden: 

 Een aanstelling van 0,8 – 1,0 fte. 

 Een uitdagende werkomgeving in een dynamische wijk waar we samen groeien en 
ontwikkelen. 

 Een ambitieus en enthousiast team dat elkaar ondersteunt en inspireert. 

 Eigen tijdelijke huisvesting en vanaf 2021 in een prachtig nieuw gebouw.  

 Talloze ontwikkelingsmogelijkheden binnen de stichting PCOU. 

 Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring en is conform CAO PO. 

Bij interesse, stuur je motivatie en CV dan uiterlijk 13 april aan: directie@kcleeuwesteyn.nl.  
Je krijgt een bevestiging van ontvangst en bij een match nodigen we je graag uit voor een 
persoonlijk gesprek op 16, 18 of 23 april (einde middag/begin van de avond). Voor meer 
informatie kun je bellen met de directeur van kindcentrum Leeuwesteyn, Annemieke Veeneman, 
via 06-43429553 

https://www.kcleeuwesteyn.nl/algemeen/waar-wij-voor-staan/
mailto:directie@kcleeuwesteyn.nl

