
    

 
 

 

Vacature Samenwerkingsstichting Kans en Kleur 
Conciërge wtf 0,5 

 
Jenaplanschool de Buizerd als leef- en werkgemeenschap 

Op onze Jenaplanschool werken we veel samen en leren we veel samen. We zijn elke dag 
met elkaar in gesprek en nemen de ruimte om te spelen en te vieren. In onze heterogene 
stamgroepen is ieder kind uniek en worden kinderen uitgedaagd en gestimuleerd om naar 
hun beste kunnen te presteren op alle gebieden. Leren gaat makkelijker in groepen waarin 
kinderen met verschillende leeftijden zitten. We willen niet omgaan met verschillen, maar 
uitgaan van verschillen. Dan kun je van elkaar leren. Daarom kent een Jenaplanschool 
stamgroepen in plaats van jaarklassen. In onze stamgroepen zitten kinderen van twee 
verschillende leerjaren bij elkaar. Onze groepen zijn ingericht als schoolwoonkamer, een plek 
waar je je je thuis voelt en waar je kunt kiezen met wie en waar je werkt. Op onze 
Jenaplanschool leren we kinderen op een rechtvaardige en vreedzame manier met 
verschillen en tegenstellingen om te gaan. 
 
Functieprofiel: 

 Je hebt een duidelijke affiniteit met het Jenaplanonderwijs; 
 Je bent nieuwsgierig en staat open in het leven; 
 Je hebt een proactieve houding en durft initiatief en verantwoordelijkheid te nemen; 
 Als teamspeler draag je bij aan onze gemeenschappelijke doelen; 
 Je bent handig, kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zijn bij jou in goede 

handen; 
 Ervaring met klussen zoals houtbewerking en elektra zijn een pré; 
 Terreinonderhoud, schoonmaakwerkzaamheden en telefoondienst behoren tot je 

werkzaamheden; 
 Je beheert audiovisueel materiaal en podiumlicht en kunt dit bedienen tijdens 

vieringen; 
 Je staat er voor open een enkele keer sleuteldienst te vervullen (bijv. bij verhuur 

gebouw in weekend of avond); 
 Je kunt de school naar buiten toe goed vertegenwoordigen; Telefonisch, maar ook als  

gastheer/gastvrouw; 
 
Reacties kunnen tot vrijdag 1 juni a.s. gestuurd worden naar bart.loman@kansenkleur.nl 
t.a.v. Bart Loman. 
De gesprekken zullen plaatsvinden van 5-6 juni, zo mogelijk na schooltijd.  
Aan de gesprekken zullen deelnemen: een ouder uit de MR, een staflid en de directeur. 
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