
obs Het Driespan is per 1 augustus 2022 op zoek naar een enthousiaste 

Conciërge/administratief medewerker
Werktijdfactor 0,2000 - 1,0000

Het Driespan is een openbare basisschool in Puttershoek en ligt in een groene omgeving, met 
tegenover de school een natuurspeeltuin. De school heeft ongeveer 370 leerlingen, verdeeld over 16 
groepen. In verband met groei is de school in de afgelopen jaren prachtig verbouwd. 
Onze school kenmerkt zich door een uitstekend pedagogisch klimaat, gebaseerd op de kernwaarden: 
Samen, Positief, Aardig, Netjes (SPAN). Om dit te bereiken en te behouden, werken wij volgens de 
aanpak en principes van De Vreedzame School (aandacht voor democratisch burgerschap en sociaal 
emotionele ontwikkeling). 

Op Het Driespan mag je zijn wie je bent!

Jouw werkzaamheden zullen heel veelzijdig zijn. Zowel administratieve als praktische taken zullen van 
je worden gevraagd. Van het verwerken van (leerling)administratie en het opnemen van de telefoon, 
het ontvangen van bezoekers, het ondersteunen van collega’s bij kopieerwerk e.d., tot het onderhoud 
van het koffiezetapparaat en het in- en uitruimen van de vaatwasser zullen in je takenpakket te vinden 
zijn. 

Wij vragen
• Je hebt een plezierige, open houding naar leerlingen, ouders en collega’s.
• Je bent administratief- en computervaardig.
• Je vindt het fijn ondersteunende taken uit te voeren op het gebied van administratie en praktische 

taken die voorkomen op onze basisschool.
• Je werkt graag in teamverband en vindt het fijn een eigen steentje bij te dragen.
• Je hebt pedagogische tact.

Wij bieden:
• Een leuke functie op een aantrekkelijke en actieve school.
• Een fijn en betrokken team om mee samen te werken.
• Een aanstelling met een omvang van 0,2000 – 1,0000 fte.
• Salaris conform cao PO (schaal 4).

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature en de school kunt u contact opnemen met de heer A. Boele, 
directeur van obs Het Driespan, 078-6763807, of bezoek www.obs-driespan.nl.  
Stuur je motivatie en CV naar obs Het Driespan, Postbus 5616, 3297 ZG Puttershoek of naar 
info@obs-driespan.nl. Graag reageren voor 30 mei 2022.

Voor meer informatie over het schoolbestuur of andere mogelijkheden kunt u contact opnemen met 
mevrouw A. van der Linden, medewerker PZ, 078-6295999 of bezoek www.dehoekscheschool.nl. 


