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Onderwijsinstelling :  …………………………………………………………………………………. 

Instellingsnummer :  …………………………………………………………………………………. 

Schoolbestuur        :  stad Roeselare 

Scholengemeenschap :    Stedelijk Basisonderwijs Roeselare 

Nummer scholengemeenschap :    119016 
 

Personeelslid :  …………………………………………………………………………………. 

Stamboeknummer :  …………………………………………………………………………………. 

Opdracht/volume        :  …………………………………………………………………………………. 

Andere aanstellingen :    …………………………………………………………………………………. 

Bijkomende gegevens :    …………………………………………………………………………………. 
 

Eerste evaluator :  directeur  …………………………………………………………………. 

Tweede evaluator :  …………………………………………………………………………………. 
 

1 Doel van de functie 
 
De kleuteronderwijzers bijstaan in het verzorgen van de kinderen.  
Alle tussenkomsten gebeuren volgens de schooleigen afspraken. 
 
  

2 Hoofdopdracht en opdracht 
 
2.1 Verzorgende taken 

 
- kinderen sociaal-emotioneel opvangen  
- vertrouwen schenken 
- helpen bij eten en drinken 
- ondersteunen bij het aan- en uittrekken van kledingstukken 
- begeleiden bij  toiletbezoek en broekluier of kleding verversen bij een ongelukje 
- elementaire regels van lichaamsverzorging aanleren 
- zindelijkheid aanleren in samenspraak met ouders  
-  hygiënisch optreden  
 

2.2 Paramedische taken 
 
-  eerste hulp bij ongeval toedienen 
-   begeleiding naar ziekenhuis 
- desgewenst medicatie toedienen volgens de schooleigen afspraken en 

reglementering 
 

2.3. Sociale vaardigheden, waarden en normen 
 
- aandacht hebben voor de omgang tussen de kleuters onderling 
- via een opbouwende appreciatie kleuters een positief zelfbeeld meegeven  
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2.4 Ondersteunende taken 
 
- observeren van de kinderen 
- gerichte hulp bieden aan de kleuters 
- begeleiden bij uitstappen 
- een bijdrage leveren bij de voorbereiding van activiteiten en eraan deelnemen  
- een bijdrage leveren bij het realiseren van projecten 
 
 

2.5 Communicatie 
 
- op een open, positieve, respectvolle en loyale manier constructief communiceren 

met directie, teamleden, ouders en externen 
- een gezamenlijke doelgerichtheid en positief collegiaal klimaat binnen het team 

bevorderen 
- overleggen met de klasleerkracht over de ontwikkeling van de kinderen 
- desgewenst actief deelnemen aan klassenraad en/of MDO binnen de prestaties 
-   nauw samenwerken ter ondersteuning van de pedagogische activiteiten die 

onder de bevoegdheid vallen van de klasleerkrachten 
-  discretie tussen verschillende schoolopdrachten  
 

2.6 Bijdragen tot de goede werking van de school in haar geheel 
 
- realiseert zijn opdracht in samenwerking met de leden van het schoolteam en 

houdt rekening met de schoolcultuur 
- kent de krachtlijnen uitgezet in het schoolwerkplan 
- participeert aan het overleg m.b.t. het schoolfunctioneren en neemt deel aan de 

teamvergaderingen waarbij de modaliteiten van overleg en verslaggeving zoals 
vastgelegd in het schoolwerkplan correct worden nageleefd 

- participeert desgewenst aan schoolinterne overlegorganen zoals het overleg met 
de zorgcoördinator, de  ICT-coördinator of met het kleuterteam onderling 

- in overleg met de kleuterleider of het zorgteam de ouders informeren rond thema’s 
binnen het takenpakket 

- bijdragen tot orde en tucht volgens schooleigen afspraken 
- binnen het eigen takenpakket bijdragen tot de concretisering en uitvoering van het 

schoolwerkplan 
 

2.7  Begeleiding van studenten in opleiding  
 
- bij een vrijwillig engagement begeleiding opnemen voor stagiair kinderverzorging  
- takenpakket bepalen en communiceren met de stagiair 
- met de stagiair zijn functioneren bespreken  
- overleggen met de externe stagebegeleiding 
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3. Nascholing 
 
- nascholing volgen volgens de prioriteiten van de school binnen de vigerende 

regelgeving 
- in overleg met de directeur een individueel uitgestippeld nascholingstraject volgen  
- pedagogische studiedagen actief bijwonen 
- ervaringen uit nascholingen delen met collega’s 
 
 
 

4.  Schoolopdracht 
 
- bijdragen leveren tot het opmaken van taakgebonden planningen 
- binnen de vigerende prestatieregeling verantwoordelijkheid dragen voor specifieke 

taken als individu binnen de school  
-  binnen de vigerende regelgeving schooloverstijgende overlegmomenten actief 

bijwonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In overleg opgemaakt op datum van …………………………… 
 
Handtekening personeelslid : Handtekening eerste evaluator : 
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In voorkomend geval, elementen waarmee het personeelslid het niet eens is : 
 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Beslissing van het schoolbestuur : 
 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
Voor kennisname op datum van …………………………… 
 
Handtekening personeelslid : Handtekening eerste evaluator : 
 
 
 

 
Voor opvolging proces op datum van …………………………… 
 
Handtekening tweede evaluator : 
 
 
 

 
Wijzigingen van deze functiebeschrijving  
 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
In overleg opgemaakt op datum van …………………………… 
 
Handtekening personeelslid : Handtekening eerste evaluator : 

 

 


