
    
        
 
 
 
 
 
 
 
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is een stichting voor katholiek, openbaar, bijzonder neutraal 
en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de 
plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf.   
Onze 14 basisscholen tezamen tellen ongeveer 3200 leerlingen. De stichting heeft een eenhoofdig 
College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk 
voor de aansturing van hun school. Zij maken deel uit van het directieberaad en zij leveren een 
actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de stichting.    
  
De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elk kind zijn eigen kans en iedere school haar 
eigen kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere school krijgt binnen de 
stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van de samenwerkingsstichting 
Kans & Kleur zijn: Kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open.  
 
Voor de Trinoom zijn we op zoek naar een gastvrije conciërge vanaf 15 juni 2023.  
 

Conciërge  
(28 – 32 uur, verdeeld over minimaal 4 dagen) 

 
De Trinoom is een grote dynamische school met 32 groepen en ruim 800 leerlingen, waarbinnen 
Montessori en jaarklas onderwijs verzorgd wordt met als missiestatement “samen wat kan, apart wat 
moet”. De Trinoom heeft zijn onderwijs en opbrengsten goed op orde. Het managementteam van de 
Trinoom bestaat uit de directeur en twee teamleiders en wordt ondersteund door twee intern 
begeleiders.  
 
Je werkzaamheden staan in dienst van onze leerlingen, ouders en teamleden. Voor hen ben je het 
eerste aanspreekpunt bij facilitaire vragen. Jij ben het gastvrije gezicht van onze basisschool.  
 
We vermelden hierbij je voornaamste werkzaamheden: 
• Je bent aanspreekpunt voor ouders, partners en bezoekers. 
• Je zorgt voor een opgeruimd schoolgebouw en speelplein, zodat de school een fijne en nette en 

veilige plek blijft. 
• Je assisteert leerkrachten, bijvoorbeeld met surveilleren, kopiëren, lamineren en ophalen en 

wegbrengen van materialen. 
• Je verricht keukenwerkzaamheden, zodat de keuken netjes en voorzien van voorraad blijft. 

Je richt de ruimtes in en zet het meubilair voor activiteiten klaar. 
• Je verzorgt klein onderhoud aan en in ons schoolgebouw. 
• Je houdt overzicht op voorraden en het bestellen van schoolbenodigdheden.  

 
  



Herken jij jezelf in onderstaande punten? 
• Je kunt goed omgaan met kinderen, ouders en samenwerken met collega’s.  
• Je voert werkopdrachten uit in aangegeven stappen.   
• Je toont initiatief en neemt verantwoordelijkheid. 
• Je leert graag nieuwe dingen en past deze toe.  

Daarnaast ben je in het bezit van: 
• rijbewijs B; 
• BHV- en EHBO-certificaat of bereid deze te halen.  
 
We bieden: 
• een tijdelijke benoeming voor de duur van een jaar, met uitzicht op een benoeming onbepaalde 

tijd; 
• een enthousiast en collegiaal team; 
• ruimte voor eigen ontwikkeling en inbreng; 
• een goede begeleiding en ondersteuning; 
• inschaling schaal 3 (€ 1.907 - € 2.568) conform de cao PO, met aantrekkelijke 

arbeidsvoorwaarden.   
 
Heb je interesse?  
Dan zien we je reactie graag tegemoet vóór woensdag 15 maart 2023. Je kunt je sollicitatiebrief met 
CV mailen naar hans.velvis@kansenkleur.nl.    
 
Voor een eerste indruk kun je de website van de Trinoom raadplegen (www.trinoom.nl). Bij oprechte 
interesse of inhoudelijke vragen over de functie, kun je terecht bij Hans Velvis, directeur van de 
Trinoom, op telefoonnummer 024 6456608.  
 
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang. We begrijpen dat deze functie ook interessant kan zijn voor tussenpersonen. 
Acquisitie voor dienstverlening wordt echter niet op prijs gesteld. 
 
Referenties inwinnen kan een onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Het overleggen van 
een geldig VOG is verplicht bij indiensttreding. 
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