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Vanaf 1 november zoeken wij vanwege het vertrek van  
onze collega een nieuwe conciërge. Het betreft een 
dienstverband van 16 uur voor bepaalde tijd met 
uitzicht op vast na een jaar. Daarnaast een project- 
aanstelling van 4 uur (ABC-coördinatie). Bij voorkeur 
worden de uren over meerdere dagen verdeeld, werk-
dagen en startdatum zijn in overleg vast te stellen. 
 
De Kinderhof is een school in de wijk Rustenburg in 
Amersfoort met een diverse populatie waarbij  
respect voor elkaar het uitgangspunt is. Het team 
van De Kinderhof wil kwalitatief goed onderwijs 
geven aan kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar  
door effectieve lessen in een veilige en inspirerende 
leeromgeving. De Kinderhof is de spil in de wijk  
en onderhoudt een actieve samenwerking met  
partners binnen het gebouw en binnen de wijk om 
een breed aanbod te creëren voor haar leerlingen. 
Deze samenwerking krijgt dit schooljaar vorm binnen 
een kindcentrum waarbij ruimte is voor kinderen  
van 0 t/m 12 jaar. 
 
WAT KUN JE VAN DE KINDERHOF VERWACHTEN?
– Goede ondersteuning en begeleiding.
– Een warme ontvangst en een fijne collegiale  
 samenwerking. Je bent onderdeel van het team.
– Behulpzame en enthousiaste kinderen die je  
 een warm gevoel geven.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
– Je hebt affiniteit met kinderen en je legt  
 makkelijk contact. 
– Enthousiasme en betrokkenheid bij het team,  
 de leerlingen en ouders.
– Het onderzoeken van gebreken / storingen en het  
 verhelpen daarvan of het inschakelen van derden.
– Je neemt klachten van technische aard aan.
– Het melden van klachten van technische aard  
 of meldt (adhoc) situaties.
– Het begeleiden van derden t.b.v. tussentijdse  
 controles aan roerende en onroerende goederen.

– Het vrijhouden en toezien op de toegankelijkheid  
 van vluchtwegen en het toezicht houden op de  
 beveiliging binnen en buiten het gebouw.
– Je doet af en toe wat boodschappen.
– Bij studiedagen verzorg je de lunch voor het team.
– Kopiëren van lesmateriaal.
– Het schoon houden van koelkast en teamkamer 
– Je beheert het magazijn en bestelt thee, koffie  
 en schoonmaakartikelen.
– Je loopt pleinwacht volgens een vast rooster en  
 roept leerlingen tot de orde indien nodig. 

PROJECTAANSTELLING ABC RUSTENBURG  
Met alle partners in het pand wordt in Rustenburg 
gewerkt aan de brede school onder de noemer  
‘ABC Rustenburg’. Na schooltijd worden verschillende  
activiteiten georganiseerd waarbij kinderen hun 
talent kunnen ontdekken. Bovendien is er afgelopen 
jaar een prachtige educatietuin ontwikkeld.  

Hiervoor zoeken wij een gastvrouw/heer die:
– praktische zaken kortsluit met de aanbieders  
 van ABC activiteiten; 
– zorgt dat de ruimte voor activiteiten klaar staat; 
– het werven van de kinderen ondersteunt;
– de aanbieders & kinderen ontvangt; 
– achterwacht is voor activiteiten; 
– onder schooltijd in de educatietuin ondersteunt. 

BEN JIJ DE COLLEGA DIE WIJ ZOEKEN? 
Stuur dan je sollicitatie voor 30 september naar:  
Karin van den Hoven (schoolleider):  
k.botterblom@kpoa.nl 

Voor meer informatie kun  
je telefonisch contact  
opnemen via: 06-18410834.  
De gesprekken vinden  
plaats in de eerste week  
van oktober. 

PER 1 NOVEMBER 2021 ZOEKT DE KINDERHOF EEN

conciërge voor 16 uur (wtf 0.4) + 4 uur ABC coördinatietaken
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