
 

 

  
Voor elke leerling het beste onderwijs 

 
PCOU Willibrord is met 41 scholen een grote onderwijsorganisatie in de stad Utrecht en 

de regio. Daarbij gaat het om 30 scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal 
onderwijs en om 11 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Breukelen, 

Maarssen, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. We werken met zo’n 2.500 collega’s aan 
het onderwijs voor ruim 20.000 leerlingen. Wij zijn een lerende organisatie, in alles 

gericht op ontwikkeling. Zowel voor leerlingen als voor onze collega’s. Onze herkomst is 
herkenbaar in de overtuiging dat wij er zijn voor àlle leerlingen: iedereen is welkom. Wij 

koesteren die diversiteit en veelkleurigheid. Wij willen dat ook onze collega’s een 
afspiegeling zijn van die diversiteit. Voor elk kind is er een passende plaats op één van 

onze scholen. Voor elke leerling het beste onderwijs! 
 

Meer informatie op www.pcouwillibrord.nl 

Basisschool De Piramide in Utrecht 
 

De Piramide is een ontmoetingsschool op christelijke 
grondslag in de wijk Zuilen (Utrecht) en telt 175 
leerlingen. Kinderen uit verschillende culturen 

ontmoeten elkaar op school.  
 

‘Zien, zijn en gekend worden’ vormen de basis van 
onze visie. We vinden respect voor elkaars talenten, 

uitdagingen, achtergrond, geloof en cultuur 
belangrijk. Verschillen zien wij als verrijking. 

 
Meer informatie op www.piramide-utrecht.nl 

 

 
PCOU Willibrord en het team van basisschool De Piramide zoeken een 

 
Leerkracht groep 5 (0,6 fte)   

Tijdelijke aanstelling i.v.m. zwangerschapsverlof 
augustus 2020 - februari 2021 

Op De Piramide krijgen leerlingen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Leerkrachten en 
onderwijsondersteuners werken intensief samen om het leren van elk kind mogelijk te maken. Dat doen wij 

vanuit een prachtig, licht en ruim gerenoveerd gebouw. De Piramide is een dynamische buurtschool met 
structuur waar iedereen gezien en gekend wordt. Een school waar we werken aan zelfvertrouwen en 

samenwerken en we midden in de wereld staan met ruimte voor iedereen. 
 
We vragen en verwachten van een groepsleerkracht dat je 
-  Gericht bent op het creëren en behouden van een veilig klimaat; 
- Gelooft dat kinderen tot leren komen als zij zich veilig voelen; 
- Denkt in kansen voor alle kinderen en hoge verwachtingen van hen hebt; 
- Affiniteit hebt met het geven en/of begeleiden van (instrumentaal) muziekonderwijs; 
- Oog hebt voor verschillen en maatwerk biedt; 
- Handelings- en doelgericht werkt; 
- Graag samenwerkt en hulp durft te vragen en aan te bieden; 
- Open staat voor een diverse leerling- en ouderpopulatie; 
- Het belangrijk vindt om met ouders samen te werken; 
- Werkt vanuit het onderwijs- en ontwikkelbelang van de leerlingen. 

 
Wij bieden 
-  Een leuke werkomgeving met enthousiaste collega’s; 
- Een team dat graag samenwerkt en klaar staat oor elkaar; 
- Een school die volop in ontwikkeling is; 
- Ruimte om je talenten te ontplooien en in te zetten. 

 
Denk je dat jij die leerkracht bent die onze kinderen uitdaagt, begeleidt en veiligheid biedt en ben je op zoek 
naar een uitdagende werkplek, dan kijken wij uit naar jou! We ontvangen je motivatie en CV graag op korte 
termijn. Dat kan door deze te mailen naar directie@piramide-utrecht.nl. Voor informatie over de functie kun je 
bellen of mailen met de directie van de Piramide. Tel: 030 244 02 52 / directie@piramide-utrecht.nl 
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