
VACATURE  

 Jenaplanbasisschool Vlinderbos  

Conciërge 

(WFT 0,8) 

   

Vlinderbos is een Jenaplan basisschool in Wilnis, een dorp precies tussen           

Amsterdam en Utrecht. We zijn een school met momenteel 239 leerlingen verdeeld over 11 groepen. Op                

Vlinderbos is er plaats voor kinderen met verschillende ontwikkelingsniveaus en culturele           

achtergronden; we zijn een ‘community’ waarin er plaats is voor diversiteit. 

 

Jenaplanonderwijs op Vlinderbos 

Ieder kind is uniek. Jenaplan op Vlinderbos staat voor een goede sfeer op school en in de groepen. Het                   

welbevinden van zowel onze leerlingen en ouders als het personeel, is dan ook een zeer belangrijk                

uitgangspunt binnen de school. Tevens betekent het ook een echte betrokkenheid tussen ouders en het               

team want onze visie is: “Het zijn hun kinderen en onze leerlingen”.  

 

Wij zijn per direct op zoek naar een conciërge voor 36 uur per week. 

 

Jouw profiel 

● Je bent een echte teamplayer, je hebt een positieve instelling en bent in staat snel een band met                  

de leerlingen op te bouwen; 

● Je bent een sterk en energiek persoon met eigen ideeën en doorzettingsvermogen; 

● Je ziet wat er moet gebeuren en toont initiatief, dit geeft je energie; 

● Je hebt affiniteit met kinderen; 

● Je hebt affiniteit met ICT; 

● Je bent handig met boor, kwast en schroevendraaier; 

● Je brengt rust, structuur en duidelijkheid. 

 

Taken 

● Gastheer / -vrouw 

● Schoonmaken van de school 

● Verzorgen van het schoolplein 

● Onderhouden van het gebouw en installaties of indien nodig, hiervoor doorverwijzen naar            

externe partijen 

● Pleinwacht tussen 12.00 uur en 13.00 uur 

● Ondersteuning van het team (klaarzetten van materialen, kopiëren, etc.) 

● Ondersteuning op ICT-gebied (eerste hulp bij storingen e.d.) 

● Onderhouden van contact met externe dienstverlening en leveranciers 

 

Salaris 

OOP Schaal 4, conform CAO PO 

 

Interesse? 

Herken je jezelf in het bovenstaand profiel, dan ben je wellicht de nieuwe collega die we zoeken.  

Stuur uiterlijk 9 februari 2020 uw CV naar administratie@vlinderbos.nl of naar: 

Jenaplanbasisschool Vlinderbos 

T.a.v. L. Helleman 

Postbus 12 

3648 ZG Wilnis 

 

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met onze directeur Leontine Helleman.  

Telefoon: 0297-257800, of mailen naar administratie@vlinderbos.nl. 
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