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OBS Camelot

Wie zijn wij?
Camelot is een middel grote school van 220 leerlingen en
werkt volgens het concept Ervaringsgericht Onderwijs (EGO).
Wij willen het beste halen uit kinderen. Het focussen op
welbevinden, betrokkenheid is hierbij uitgangspunt. We kijken
op de eerste plaats naar de kwaliteit van het leerproces en
willen dat:
kinderen zich oké voelen, dat ze er zin in hebben en
dat ze er stralend bijlopen (welbevinden)
ze intens bezig zijn, dat ze beginnen mee te denken en
dat ze zelf stappen zetten om tot oplossingen te
komen(betrokkenheid)
kinderen met respect omgaan met elkaar en hun
omgeving (verbondenheid)
OBS Camelot is onderdeel van SAAM* bestaande uit 27
scholen/ kindcentra in 6 gemeentes, 6500 kinderen en 650
collega’s. Wij staan voor ONDERWIJS en KWALITEIT. Het KIND is
onze leidraad. Verbonden met de wereld maken we RUIMTE,
geven we RICHTING en ZIEN elkaar. We STRALEN, zijn SAMEN
eigenaar van ontwikkeling. Wij ZIJN SAAM*.
Camelot biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12
jaar. De school bestaat uit directie, leraren en ondersteunend
personeel.

Wij zoeken een conciërge die…
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het
gebouw, het buitenterrein als ook aan de inventaris
kan verrichten.
deze werkzaamheden gespreid over de gehele week
kan uitvoeren.
gastvrij is en een goed contact heeft met kinderen en
medewerkers.
in staat is receptiewerkzaamheden te verrichten.
zorg draagt voor de huishoudelijke taken zoals het
zetten van koffie / thee; verrichten van schoonmaak
werkzaamheden en zorgt voor het vervangen van
handdoeken/vaatdoeken; zeep en luchtverfrissers in
toiletten etc.
praktische vaardigheden heeft m.b.t. het hanteren van
apparaten, zoals o.a. het kopieerapparaat en de
muziekinstallatie.
vaardig is in het oplossen van problemen bij klachten,
storingen en onderhoud.
goed kan samenwerken, humor heeft en gedreven is in
zijn werk.
En wij? Wij zullen ervoor zorgen dat …
Je je snel thuis voelt op onze school.
Je een eigen werkplek hebt en er een vast
aanspreekpunt is
In goed overleg een werkplan wordt gemaakt
Past het bovenstaande bij jou?
Mail je sollicitatiebrief naar
angelavandinther@saamscholen.nl , uiterlijk 26 juni 2020.
Voor vragen over de vacature kun je terecht bij Angela
van Dinther of Paul Bouw. De gesprekken vinden na
overleg plaats op 29 of 30 juni 2020.

