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Onderwijsinstelling :  SBS De Octopus 

Instellingsnummer :  019951 

Schoolbestuur        :  stad Roeselare 

Scholengemeenschap :    Stedelijk Basisonderwijs Roeselare 

Nummer scholengemeenschap :    119016 
 

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

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

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

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

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

Eerste evaluator :  Ignace Degryse, directeur 

Tweede evaluator :   Bert De Smet, directeur interne organisatie stedelijk  
                                                           onderwijs 
 

 
Doel van de functie 
 
Helpen vertalen van het pedagogisch project van de school in specifieke concrete doelen. 
Op basis hiervan ondersteunen bij het plannen, organiseren, coördineren en bijsturen van 
de schoolactiviteiten.  
De beoogde resultaten (ontwikkelingsdoelen, de eindtermen van de leerlingen en de 
specifieke doelstellingen van de school) nastreven. 
 

Plaats in de organisatie 
 
Rapporteert aan de directeur. 
 

Resultaatsgebieden 
 
 
1.De directie ondersteunen bij het uitvoeren van het pedagogisch project van de 
school.  
 
Doel: de kinderen maximale ontplooiingskansen bieden, de eigenheid van de school 

accentueren, de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs bevorderen, de 
betrokkenheid van de participanten (ouders, schoolbestuur, schoolteam, CLB enz.) 
verhogen. 

 
 

2. Samen met de directie de kwaliteit van het geboden onderwijs opvolgen (zowel 
naar inhoud als naar vorm) en ook de opvoeding van de kinderen.  
 
Doel: ervoor zorgen dat de didactisch pedagogische aanpak van de personeelsleden en 

alle andere betrokkenen (in een gezamenlijke doelgerichtheid) kadert binnen het 
pedagogisch project van de school en toelaat de opgelegde en de eigen 
doelstellingen te realiseren. 
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3. In overleg met de directie en betrokkenen, plannen, organiseren, coördineren en 
bijsturen van de schoolactiviteiten.  
 
Doel: een adequate invulling van de pedagogisch-didactische taak mee mogelijk maken, 

een vlotte werking van de school waarborgen, de toekomst van de school veilig 
stellen.  

 

4. Mee begeleiden van het onderwijzend personeel, het beleids- en ondersteunend 
personeel, het paramedisch personeel en het onderhoudspersoneel.  
 
Doel:  met een bekwaam en gemotiveerd team de doelstellingen van de school 
realiseren.  
 
 
5. Tijd maken om met de kinderen contact te houden.  
 
Doel:  actief deelnemen aan het schoolgebeuren, de kinderen beter leren kennen en 

begrijpen, kinderen oordeelkundig en adequaat begeleiden. 
  

 
6. Verantwoordelijkheid helpen dragen voor een tijdige en correcte verwerking van 

de documentenstroom, de personeelsadministratie en de leerlingenadministratie.  
 
Doel: samen met de directie verzekeren dat aan alle decretaal opgelegde en andere 

administratieve verplichtingen/afspraken wordt voldaan, de nodige werkingstoelagen 
verkrijgen, een goede informatiedoorstroming naar alle participanten waarborgen.  

 
 
7. Samen met de directie een goede communicatie en samenwerking met de ouders 

verzekeren.  
 
Doel: de thuissituatie van het kind leren kennen, hen informeren over het kind, de 

specifieke aanpak en het schoolgebeuren in het algemeen, hun medewerking 
vragen voor de werking van de school.  

 
 
8. Instaan voor de eigen professionalisering.  
 
Doel:  de invulling van de eigen opdracht verbeteren/optimaliseren.  
 
 

 

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 : 
 
 


