
 

 
FUNCTIEBESCHRIJVING voor het ambt  
van ADMINISTRATIEF MEDEWERKER blad 1/4 

 
Scholengemeenschap van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare | www.sbsroeselare.be | info@sbsroeselare.be 

 

 

 

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 

Bijdragen tot een vlotte werking van de school door het schoolbeleid 
administratief, materieel en logistiek te ondersteunen. 

 
2 Resultaatsgebeiden 
 
2.1 Leerlingenadministratie  
 

- documenten voor het bijhouden van aanwezigheden, dagelijks en occasioneel 
verbruik van goederen ter beschikking stellen 

- opstellen, bijwerken, klasseren en archiveren van administratieve 
leerlingendossiers 

- statistische gegevens opmaken en doorsturen naar de bevoegde instanties 
- opvragen van bijkomende info via telefoon, e-mail of  post 
- beantwoorden van infoaanvragen in het kader van inschrijvingen na overleg met 

de directie 
- dossiers bijhouden van ongevallen, formulieren voor de verzekering opstellen, 

bijhouden en opvolgen 
- opstellen van documenten schoolbeheer (verklaringen, inschrijvings- en 

stamboekregister) 
- opmaken van de getuigschriften basisonderwijs  
- opmaken, actualiseren en doorgeven van de nodige dossiers naar de bevoegde 

instanties (scholengemeenschap, werkstation, schoolbeheerteam, inspectie, 
verificatie) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sbsroeselare.be/
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2.2 Personeelsadministratie 
 

- opstellen, klasseren en opvolgen van personeelsdossiers per personeelslid 
- opmaken, actualiseren en doorgeven van de nodige dossiers naar de bevoegde 

instanties (scholengemeenschap, werkstation, schoolbeheerteam, inspectie, 
verificatie) 

- actie ondernemen om de documenten te voorzien van de nodige handtekeningen 
- opvolgen van de loonlijsten en eventuele fouten melden aan werkstation 
- documenten voor sociale instellingen (RVA, VDAB, mutualiteiten) invullen en 

versturen  
- doorsturen van gegevens en documenten omtrent ziekte en vervanging van 

leerkrachten naar het werkstation 
- arbeidsongevallendossiers opstarten, bijhouden en opvolgen 
- informatie kunnen verstrekken aan personeelsleden over het eigen 

personeelsdossier 
- adressenbestanden bijhouden 
- nascholingen en onkostenvergoeding bijhouden 

 
2.3. Algemene ondersteuning van de school 
 

- bezoekers klantvriendelijk onthalen, opvangen, verder helpen of doorverwijzen 
- in eerste lijn de telefonische en elektronische communicatie afhandelen 
- relevante informatie doorgeven aan de betrokkenen 
- allerlei tikwerk en lay-outs verzorgen 

- ontwerpen, opmaken en bijhouden van overzichten  

- fotokopiëren en indien nodig klasseren 
- archief beheren 
- hulp bieden bij de routinecorrespondentie 
- verwerken van mailings, infofolders en brieven 
- bijhouden van adressenbestand: leveranciers, personaliteiten, oud-leerlingen, oud-

leerkrachten 
 

2.4 Materiële en logistieke ondersteuning 
 
- leveringen aannemen en controleren 
- de voorraad beheren:  bijhouden wanneer besteld moet worden 
- de jaarlijkse inventaris bijhouden (did. materiaal, meubilair, verbruiksmaterialen) 
- defecten aan apparatuur aan de bevoegde persoon meedelen en opvolgen 
- oplossen van kleine technische problemen 
- orde en netheid verzorgen in het secretariaat en directielokaal 
- instaan voor kleine catering voor bezoekers 
- verdelen van tijdschriften, brieven en mededelingen  
 

2.5 Financieel beheer 
 
- schoolfacturatie van leerlingenbijdragen verzorgen 
- opvolgen van betalingen  
- herinneringen opmaken en bezorgen aan wie niet betaalt binnen de gestelde 

termijn 
- informatie en documentatie verzamelen ter ondersteuning van het aankoopbeleid 
- aanvraag van officiële bestelbonnen voorbereiden 
- facturen van leveranciers voorleggen om de volledige levering te bevestigen 

http://www.sbsroeselare.be/
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3. Nascholing 
 
- deelnemen aan specifiek functiegerichte studie- of infodagen  
- nascholing volgen volgens de prioriteiten van de school binnen de vigerende 

regelgeving 
- in overleg met de directeur een individueel uitgestippeld nascholingstraject volgen  
- schooloverstijgende overlegmomenten eigen aan de functie actief bijwonen 
- op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen eigen aan de functie 
- informatie i.v.m. gewijzigde reglementeringen of documenten doornemen en 

toepassen 
- ervaringen, resultaten en werkmethodes van vorming met collega’s uitwisselen 
 

4.  Schoolopdracht 
 
- bijdragen leveren tot het opmaken van schoolgebonden planningen en 

documenten 
- binnen de vigerende prestatieregeling verantwoordelijkheid dragen voor specifieke 

taken als individu binnen de school  
- instaan voor de permanente aanwezigheid op het secretariaat tijdens de 

schooluren,  
 ook tijdens de speelkwartiertjes in de voor- en namiddag 
- instaan voor en helpen bij het organiseren van schoolgebonden activiteiten  

binnen de vigerende prestatieregeling 
- bijdragen leveren aan externe communicatiekanalen 
-  in de scholengemeenschap overlegmomenten binnen het eigen takenpakket actief 

bijwonen 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.sbsroeselare.be/
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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 : 

 

 

http://www.sbsroeselare.be/

