
Vacature: multi-inzetbare medewerker basisonderwijs (m/v/x) Kindcentrum Straal 
Samen met het hele schoolteam zorg jij dat kinderen een aangename, zinvolle en leerrijke 
schooltijd doormaken.  
Jij ondersteunt de leerkrachten en het administratief personeel waar nodig. 
 
Als medewerker zorg je met hart en ziel voor de kinderen, ben je je bewust van de 
opvoedkundige taak en verantwoordelijkheden die je hebt. Verder help je mee met het 
organiseren van activiteiten op het gebied van sport en bewegen, kunst en creativiteit.  

Door jouw enthousiasme, zin voor verantwoordelijkheid, initiatief en affiniteit met de doelgroep 
verzorg jij kinderen van 2,5 jaar tot en met 12 jaar. 

Mogelijke taken 
In overleg met de directie en je aanspreekpunt bekijk je wekelijks welke taken je kan en wil 
uitvoeren in onze school. Je houdt je ogen en oren open voor waar jij zou kunnen helpen in 
onze school. Je kan zelf aangeven waar je voorkeur naar uitgaat. 

 Je helpt de kleuterjuffen met de opvang van de kleuters, de toiletbezoekjes en het leren 
van de dagelijkse handelingen van de kleuters (jassen/schoenen aandoen, 
koekendoosjes opendoen…) 

 Je zet je in als extra begeleiding bij het (voor)lezen, knutselen, spelen, opruimen… 
 Je ondersteunt de kleuterjuffen bij de groepsactiviteiten. 
 Je ondersteunt de leerkrachten in de leefgroepen 
 Je helpt bij het voorzien van soep en maaltijden voor de kinderen. 
 Ervaring met koken of de organisatie van een keuken is een pluspunt: zo kan je 

leerlingen ondersteunen bij hun activiteiten in onze kookstudio. 
 Je zorgt mee voor een huiselijke sfeer, waarin kinderen zich veilig en ouders zich 

welkom voelen, o.a. in de kookstudio en ontmoetingsruimte, 
 Tijdens uitstappen of workshops ondersteun je de leerkracht en/of de 

workshopbegeleider waar het nodig is. 
 Tijdens verplaatsingen buiten de school, te voet of met het openbaar vervoer, let je 

erop dat de groep bij elkaar blijft en dat de kinderen zich veilig en met respect voor de 
omgeving verplaatsen. 

 Je springt occasioneel in bij het proper houden van de kookstudio, de lokalen, de 
gangen, de toiletten… 

 Je bent een ouder, grootouder, gepensioneerde, student, werkzoekende… met een 
aantal uren vrije tijd om kinderen mee te begeleiden op school of enkele administratieve 
taken te verrichten. 

 Je bent even in loopbaanonderbreking en zoekt een aantal uren naar zinvolle leuke 
bezigheden met kinderen of als ondersteuning bij de administratie op onze school. 

 Je ondersteunt in de voor- of naschoolse opvang. 
 Je ondersteunt het administratief personeel. 

 
Profiel 

 Je hebt een hart voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar, ouders en collega’s. 
 Je hebt een open houding. 
 Je bent verantwoordelijk. 
 Je hebt passie voor het werken met en zorgen voor kinderen. 
 Je bent sociaal vaardig. 
 Je kan zelfstandig werken én in team samenwerken wanneer nodig. 
 Je hebt een basiskennis van de Nederlandse taal, of staat open om dit te leren op de 

werkvloer. 
 Het kunnen toepassen van EHBO, is een pluspunt. 
 Ervaring in het werken met kinderen is een pluspunt. 



 Het willen begeleiden van kinderen, en dus meerijden met de trein, van een station 
naar ons schoolstation of omgekeerd, is een pluspunt. 

 Je bent medisch geschikt om met kinderen te werken (medisch attest van de huisarts). 
 Je kan een document uittreksel van het strafregister voorleggen (een Model art. 596.2 

voor werken met minderjarigen, het vroegere ‘bewijs goed gedrag en zeden’). 
  

Wij bieden 
 een job op basis van een vrijwilligersovereenkomst, het aantal uren is flexibel af te 

spreken. 
 Een verzekering voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. 
 je een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kinderen op onze school. 
 je de kans om enkele uren per week door te brengen bij activiteiten van kinderen. 
 je sociale contacten en het gevoel van samenhorigheid van een groep. 
 je bij de start als vrijwilliger op school een buddy. Dat is een leerkracht die klaarstaat 

om je de weg te wijzen op school. 
 een prachtige locatie, midden in het groen.  
 een enthousiast team. 

 
We ontvangen graag je motivatiebrief met CV per mail. Jouw persoonlijke invulling van de visie 
van onze school is voor ons doorslaggevend. 
We bevestigen de ontvangst van je sollicitatie en leggen het verdere verloop van de 
sollicitatieprocedure uit in ons antwoord.  
 
Voor meer informatie over deze vacature kan je ons contacteren via onderstaand mailadres 
info@kindcentrumstraal.be of op het nummer 0467 009031 (contactpersoon: Wendy 
Gregoire). Tot binnenkort! 
 


