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Medewerker ouderbetrokkenheid en adminstratie (0,4 FTE) 

KC-De Stern 

 

Per ingang van 1 april zoekt het Kind Centrum de Stern een nieuwe collega voor 17 uur per 

week, bij voorkeur verspreid over 4 ochtenden. De huidige collega is tot 1 mei aanwezig en 

zal de inwerkperiode verzorgen. 

De medewerker ouderbetrokkenheid en administratieve kracht heeft een centrale rol in het 
KindCentrum en functioneert als spin in het web. Zij is voor bezoekers, nieuwe ouders, 
bestaande ouders en bellers het eerste gezicht of de eerste stem. De medewerker vormt de 
verbinding tussen ouders en het KindCentrum. 

Wat ga je doen: 

• Verzorgen van de communicatie naar de ouders via nieuwsbrieven en sociale 
media 

• Verzorgen van PR en bijhouden van de website; 

• Verzorgen van verbindende activiteiten tussen het KindCentrum en onze ouders 

• Verzorgen van leerlingenadministratie in Esis; 

• Verwerken van leerlingenaanmeldingen in samenspraak met  
instroomcoördinator; 

• Samenstellen van rapportages en (wacht)lijsten; 

• Beantwoorden van e-mail, brieven en telefoon en opvangen bezoekers; 

• Voeren van kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders van kleuterinstroom. 

• Beheert agenda’s en maakt afspraken; 

• Het op- en bijstellen procedures; 

• Bijhouden en bewaken van planningen en het maken van de jaarkalender;  

• Registreren van de ouderbijdrage registreren; 

Wij zoeken iemand: 

• Met communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; 

• Die flexibel is en plezier beleefd bij het opzetten en uitdenken van nieuwe zaken; 

• Die fouten durft te maken, reflecteert en opnieuw begint 

• Die beschikt over een dosis humor en relativeringsvermogen; 

• Administratieve kennis en ervaring; 

• Die lineair denkprocessen kan ontwikkelen en deze van nature stap voorstap 
afloopt en collega’s daarin meeneemt; 

• Affiniteit met onderwijs en het gedachtengoed met ons onderwijs; 

• Overzicht en inlevingsvermogen. 

• Die werk ziet liggen en oppakt wat nodig is. 
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Wij bieden: 

• Een hecht en betrokken team met enthousiaste collega’s; 

• Goede inwerkbegeleiding en professionele ontwikkelingsruimte; 

• Inschaling conform Cao-PO in schaal 5, medewerker administratief en secretarieel b; 

• Perspectief op uitbreiding van uren en taken en zicht op een vaste aanstelling. 

 

Wie zijn wij? 
 
Park16Hoven is de nieuwe, groene wijk Park16Hoven in Rotterdam waar we in januari 2019 zijn 
begonnen. Een KindCentrum met een rijke speel- en leeromgeving waar kinderen van 0 tot 12 leren 
en spelen met hart, hoofd en handen.  

 
Vanuit verwondering onderzoeken wij alles en behouden steeds het goede. Ons natuurlijk 
en eigentijds onderwijs is continu in beweging. We bakken brood en eten fruit en groenten 
uit onze moestuin. We inspireren de  kinderen door verhalen uit verschillende tijden, 
culturen en tradities. Verhalen uit de Bijbel en ook verhalen over de Grieken en Romeinen. 
De leerkracht inspireert kinderen tot ontwikkeling, zowel op cognitief, motorisch als sociaal 
emotioneel vlak. Kortom, we leren en spelen met hart, hoofd en handen. 
 
Kinderen krijgen les in taal, rekenen, digitale vaardigheden, schilderen, tekenen, toneel en 
muziek. We geven invulling aan de lessen binnen de vastgestelde leerdoelen en lesstof. Dat 
doen we binnen een 5 gelijke dagenmodel met een continurooster. Opvang en onderwijs 
werken nauw samen binnen ons KindCentrum.  
 

Meer informatie 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met directeur mevr. S. Nederlof 

s.nederlof@kindenonderwijsrotterdam.nl (010 - 790 11 61). Of neem een kijkje op de 

website www.kc-destern.nl.  

Graag ontvangen wij voor woensdag 17 maart 2021 een korte motivatie en CV per mail . De 

sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 19 maart 2021. 
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