Profiel Conciërge Kindcentrum Rijpelberg
Vacature:
Betrekkingsomvang vacature:
Werkdagen:
Functieschaal:
Werkzaamheden:
Ingangsdatum vacature:

Conciërge
Wtf 0,7 (28 uur per week)
Maandag t/m vrijdag
OOP schaal 4
Onderwijsondersteunende taken op locatie De Straap
1 februari 2022 of eerder indien mogelijk

Wij zoeken een collega die
• Zelfstandig en flexibel is en goed kan samenwerken met anderen.
• Bereid is om met een betrekkingsomvang van 28 uur wil werken op vijf dagen
(Bij voorkeur zoveel mogelijk gekoppeld aan de lestijden van kinderen).
• In het bezit is van EHBO en/of BHV of bereid is deze opleiding te gaan volgen.
• Denkt in kansen en werkt met passie.
• Enthousiast wordt van kinderen en hun verhalen.
• Houdt van een lolletje en meedoet in het team en met de borrel.
• Voldoende kennis heeft van ICT.

Werkzaamheden
Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
• Controleert periodiek de status en de beveiliging van gebouwen, terreinen en inventaris.
• Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en kleine verbouwingen.
• Signaleert (ver)storingen, verhelpt standaard storingen en gebreken aan (ICT-) voorzieningen
en doet voorstellen voor de vervanging van apparatuur en installaties.
• Schakelt zo nodig derden in voor reparaties of onderhoud en houdt toezicht op de
werkzaamheden.
• Neemt klachten aan van technische aard en lost deze op.
• Ondersteunt bij het gebruik van standaard (ICT-)apparatuur.
• Verricht eenvoudige administratieve taken ten aanzien van technische werkzaamheden.
• Verstrekt informatie aan derden over doel en doorlooptijden van de werkzaamheden.
Ondersteunende werkzaamheden
• Treedt op als contactpersoon voor de facilitaire ondersteuning van activiteiten van derden.
• Verzorgt de inrichting van ruimten en locaties en maakt deze gereed.
• Sluit (ICT-)apparatuur aan (hardware en bekabeling).
• Assisteert bij representatieve activiteiten.
• Beheert magazijn en/of voorraden, bestelt goederen, controleert deze bij binnenkomst en
draagt zorg voor de logistieke en administratieve afhandeling.
• Verricht post-, kopieer- en cateringwerkzaamheden.
• Neemt verzuimmeldingen aan en geeft deze door.

Toezicht
• Bewaakt de toegang tot het gebouw.
• Beantwoordt algemene vragen van leerlingen, bezoekers en medewerkers.
• Ziet toe op een schoon en veilig gebouw, terrein en inventaris, de toegankelijkheid van
vluchtwegen en signaleert gebreken.
• Signaleert overtreding van huis- en gedragsregels, spreekt leerlingen hierop aan en
attendeert leraren op ordeproblemen.
• Draagt bij aan een veilig schoolklimaat en grijpt in bij conflictsituaties tussen leerlingen
conform vooraf gemaakte afspraken.
• Verleent hulp bij calamiteiten (BHV/EHBO).

Hoe denken wij op Kindcentrum Rijpelberg over de rol van conciërge?
De conciërge is voor ouders en kinderen het boegbeeld van de organisatie. Hij/zij is zichtbaar
aanwezig in en om het gebouw. De conciërge ziet en hoort de kinderen. Vanuit een positieve
grondhouding heet hij/zij hen welkom, neemt hen serieus en spreekt ze aan. De conciërge stelt zich
op als gastvouw/gastheer van bezoekers aan ons kindcentrum.
Hij/zij ondersteunt het team van leerkrachten maar werkt ook aan zijn/haar eigen takenpakket.
Vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid spreekt hij/zij zijn collega’s vriendelijk en consistent aan op de
gezamenlijke afspraken die ten aanzien van het beheer van het gebouw en materialen gelden.
Wat mag jij van ons verwachten
•
•
•
•
•

Een salaris conform cao primair onderwijs.
Een kindcentrum dat in beweging is en waar ontwikkelen centraal staat.
Een team waarbinnen samenwerking en collegialiteit hoog in het vaandel staan.
Een school die onderdeel is van Stichting OBS Helmond, een actieve organisatie met een
uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Stg. OBS Helmond biedt goede studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert
medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

Procedure
Indien je interesse hebt in deze functie kun je t/m vrijdag 14 januari 2022 reageren via de website
www.obshelmond.nl. De sollicitatiegesprekken worden gepland in week 3-2022.
Voor meer informatie kun je terecht bij de directeur de heer Marcel Wijgergangs, tel. 0492-511157
of 0492-556313 of per mail marcelwijgergangs@obsh.nl .

Vacature Leerkrachtondersteuner
of Onderwijsassistent OBS Brandevoort
Vacature:
Betrekkingsomvang vacature:
Werkdagen:
Functieschaal:
Werkzaamheden:
Ingangsdatum vacature:
Einddatum vacature:

Leerkrachtondersteuner / Onderwijsassistent
Wtf 0,3 – 0,5 (12 -20 uur per week)
Maandag t/m vrijdag
OOP schaal 7 / OOP schaal 5
Onderwijsondersteunende taken
1 februari 2022 of z.s.m. na deze datum
31 juli 2022 (wellicht verlenging tot 31 juli 2023)

Wij zoeken een collega die
• Enthousiast en flexibel is.
• Zelfstandig is en ook goed kan samenwerken met anderen.
• Bereid is om met een betrekkingsomvang van 12-20 uur wil werken op twee/drie dagen
(Bij voorkeur zoveel mogelijk gekoppeld aan de lestijden van kinderen).
Werkzaamheden
1. Leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning
− Ondersteunt de leraar bij het verzorgen van onderwijs.
− Instrueert en begeleidt (sub)groepen leerlingen zelfstandig bij de praktische toepassing van
vak- of vormingsgebieden, onder verantwoordelijkheid van de leraar.
− Speelt tijdens de instructies in op ontwikkelingen voor het vak- of vormingsgebied.
− Toetst en corrigeert onderwijsactiviteiten van leerlingen en bespreekt bevindingen met de
leraar voor de beoordeling van het leerproces.
− Levert een bijdrage aan een veilig en pedagogisch klimaat door het begeleiden en stimuleren
van sociale vaardigheden.
− Signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt deze aan de orde.
− Geeft uitvoering aan handelings- en ondersteuningsplannen.
− Houdt de voortgang en ontwikkeling van leerlingen bij, registreert bevindingen in het
leerlingvolgsysteem en bespreekt deze met de leraar.
− Signaleert knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden en komt met
verbetervoorstellen.
2. Onderwijsvoorbereiding
− Volgt ontwikkelingen in het vak- of vormingsgebied en integreert deze in
instructies/begeleiding in afstemming met de leraar.
− Bereidt mede de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor.
− Ontwikkelt leeractiviteiten, instructiematerialen, werkvormen en opdrachten of stelt deze
samen in samenspraak met de leraar op basis van vastgestelde leerplannen.
− Evalueert de opzet van leeractiviteiten, werkvormen en opdrachten en doet
verbetervoorstellen
− Adviseert over het gebruik van leer- en hulpmiddelen en over de inrichting van de
onderwijsruimte.

−
−
−

Beheert en onderhoudt lesmaterialen, onderwijsmiddelen en/of praktijkruimtes, doet
voorstellen voor vervanging of aanschaf.
Neemt deel aan werkgroepen, draagt ideeën aan en/of doet verbetervoorstellen voor de
aanpak/uitvoering
Is lid van het “eventteam” er organiseert samen met andere leden van dit team onze
“events”.

Hoe denken wij op OBS Brandevoort over de rol van leerkrachtondersteuner of
onderwijsassistent?
OBS Brandevoort is een brainportschool waar we samen leren van en met elkaar.
Onze school geeft instructies volgens het EDI-model en besteed veel aandacht en tijd aan
ontwikkeling en professionalisering van alle medewerkers.
De leerkrachtondersteuner is voor kinderen een vertrouwd gezicht met een duidelijke positionering
als professional. Werkzaam in een beperkt aantal groepen, zodat er verbinding met de kinderen en
collega’s ontstaat.
Wat mag jij van ons verwachten
•
•
•
•
•

Een salaris conform cao primair onderwijs.
Een brainportschool die in beweging is en waar ontwikkelen centraal staat.
Een team waarbinnen samenwerking en collegialiteit hoog in het vaandel staan.
Een school die onderdeel is van Stichting OBS Helmond, een actieve organisatie met een
uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Stg. OBS Helmond biedt goede studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert
medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

Procedure
Indien je interesse hebt in deze functie kun je t/m vrijdag 14 januari 2022 reageren via de website
www.obshelmond.nl. De sollicitatiegesprekken worden gepland in week 3-2022.
Voor meer informatie kun je terecht bij de directeur de heer Joris Dekker, tel. 0492-667857 of per
mail directiebrandevoort@obsh.nl.

Vacature Groepsleerkrachten
Leerkrachten VIP-team
Leerkrachten EX-pertteam
Wij zoeken in het algemeen groepsleerkrachten die:
• Enthousiast en flexibel zijn.
• Een groot hart voor (openbaar) onderwijs hebben.
• Bereid zijn om op verschillende OBSH-scholen vervangwerkzaamheden te verrichten, waarbij
ook rekening wordt gehouden met jouw voorkeur.
• Veel waarde hechten aan zowel de eigen talentontwikkeling als dat van de kinderen.
• Veel waarde hechten aan een goed pedagogisch klimaat en het optimale uit de leerling
willen halen.
• Zich herkennen in de competenties; goede communicatieve vaardigheden, reflectie- en
relativeringsvermogen, didactisch, organisatorisch en pedagogisch sterk.
• Een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel hebben en planmatig kunnen werken.
• In staat zijn om veiligheid en structuur te bieden aan kinderen.

Aanvullend hierop hebben we specifiek behoefte aan:
➔ Groepsleerkracht voor langdurig vervang in groep 4 op OKC De Bundertjes
WTF 0.6-1.0 (24-40 uur). Dagen in overleg.

➔ Groepsleerkracht voor langdurige vervanging in groep 5 op OBS Brandevoort.
WTF 0.6 (24 uur) op woensdag, donderdag en vrijdag.

➔ Groepsleerkracht voor tijdelijke vacature in OB en MB op OBS Brandevoort.
WTF 0.4 (16 uur) op donderdag en vrijdag (of anders in overleg)

➔ Groepsleerkracht VIP-team voor Stg. OBS Helmond
WTF 0.6 (vast) en 0.4 (flexibel). Met uitzicht op vast!

➔ Groepsleerkrachten EX-pertteam voor Stg. OBS Helmond
Losse inval op dagen dat het jou uitkomt.

Voor de VIP-leerkracht is het interessant om eerst een bredere ervaring op te doen binnen onze
stichting en nog niet ‘belast’ te worden met vele andere taken. Wij verwachten van jou flexibiliteit,
maar die kun je van ons ook verwachten! Je bent bereid te werken naar behoefte voor zowel
kortdurende als langdurige vervangingen. Je inzet is afhankelijk van vervangbehoefte, kan variëren
per week, maar is op jaarbasis gemiddeld de grote van de aanstellingsomvang.

Voor het EX-pertteam zijn we op zoek naar collega’s die als herintreder, vakspecialist of
gepensioneerde af en toe eens een dag willen vervangen. Zij zijn voor ons en onze leerlingen ook
GOUD waard voor de continuïteit en verrijking van het onderwijs! Heb jij je PABO-diploma, misschien
een tijdje terug een andere loopbaankeuze gemaakt, genietend van je welverdiende (vervroegd)
pensioen? Heb je nog een dagje vrij om OBS Helmond te ondersteunen, zou je jouw specialisme voor
een dagje willen inzetten en/of zoek je een zingevende invulling hiervan, dan ben je van harte
welkom! Uiteraard hebben we ook veel aandacht voor jou, maak je op die manier ook nog deel uit
van een leuk flexibel team en ontvang je -naast je salaris- een super leuke attentie uit onze
FeelGoodBox! Jouw geluk is ook onze motivatie en super fijn dat je jouw expertise wilt delen.
Wij bieden je
• Een start in het VIP-team van Stg. OBS Helmond waarna je -desgewenst- doorstroomt naar
een van de OBSH-scholen.
• Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast dienstverband.
• Een VIP-team; dé plek waar je de mogelijkheid krijgt om alle scholen binnen de gehele
stichting te leren kennen en brede ervaring op te doen.
• Een baan met veel afwisseling, uitdaging én goede begeleiding door een
schoolopleider/coach en een vast aanspreekpunt.
• De ruimte om je met name te richten op jouw ontwikkeling ten aanzien van lesgevende en
lesgebonden taken (geen overige taken en andere schoolactiviteiten).
of
•
•
•
•
•
•

Een warm welkom in ons EX-pertteam, waarbij:
Je op de dag(en) dat JIJ beschikbaar bent op onze scholen wordt ingezet.
We rekening houden met jouw wensen m.b.t. een groep of school.
Jij mee mag doen met leuke activiteiten met het EX-pertteam en/of binnen OBS Helmond.
Je een mooie mogelijkheid hebt om weer eens te proeven aan het onderwijs.
Je desgewenst alleen les geeft in jouw vakgebied (muziek, cultuur, theater, WO-vakken etc.)

Procedure:
Indien je interesse hebt in één van deze functies
kun je t/m vrijdag 14 januari 2022 reageren via de
website www.obshelmond.nl. Mocht je de
advertentie pas later zien, schroom dan niet om
alsnog te reageren!
Voor meer informatie kun je terecht bij Sonja
Holleman, tel. 06-51535842 of per mail
vervangcoordinator@obsh.nl

