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Vanwege het vertrek van de huidige administratief medewerker zoeken 
wij een nieuwe collega voor 0,2 (gemiddeld 8 uur per week) 
 

OBS De Bron 

OBS De Bron is, naast OBS de Hasselbraam, een van de twee openbare basisscholen in 

Deurne. OBS De Bron ligt in de wijk De Koolhof. De Bron ontvangt veel kinderen uit de wijk, 

maar ook ruim daarbuiten.  De school telt op dit moment 161 kinderen. De kinderen zijn in 

het schooljaar 2020-2021 verdeeld over 8 groepen; groep 1/2a, 1/2b, 3, 4 (in de middagen 

3/4), 5, 6, 7 en 8. Het team bestaat uit 15 medewerkers.  

De visie van De Bron 

 

Alle leerlingen zijn 100% oké! dat is ons uitgangspunt. 

Naar onze mening is het van groot belang dat een kind de kans krijgt zichzelf goed te leren 

kennen met al het moois en minder moois dat het in zich heeft in een veilig sociaal klimaat. 

Door met elkaar in gesprek te gaan leert het kind zichzelf en de ander kennen en begrijpt 

het het gedrag van anderen. Zo ontstaat er verbondenheid en bouwt het kind aan het 

zelfvertrouwen en welbevinden. Een voorwaarde om tot leren te komen. 

Wij geloven niet in onderwijs voor het gemiddelde kind en daarom staan we voor 

maatwerkonderwijs! We brengen het kind in beeld, bekijken wat het nodig heeft en passen 

het onderwijs daarbij aan. 

Wij werken aan de hand van vier kernwaarden: welbevinden, nieuwsgierigheid, 

zelfverantwoordelijk, samenwerken.  

Wij zijn op zoek naar een administratief medewerker. 

Wat vragen we van jou?  

• Je coördineert & administreert de drie vervangers voor de PlatOO scholen in het 

cluster Someren-Asten-Deurne 

• Je verzorgt de administratie van zieke personeelsleden voor de vijf scholen binnen 

ons cluster 

• Bent bekend met of bent bereid je te scholen in het gebruik van Esis 

(administratiesysteem) 

• Je bent bekend met of bereid om je te scholen in het gebruik van BRON 

(communicatiekanaal met ministerie van OCW) 

• Bent bekend met of bereid je te scholen in het gebruik van ouderportaal 

(communicatiekanaal met ouders) 

• Je houdt de financiële administratie bij (o.a. facturen, kas, bank) 

• Je onderhoudt contact met externen die betrokken zijn bij de administratie 

• deelname aan leernetwerken met andere administratief medewerkers van PlatOO 

• Je houdt de leerlingdossiers bij 

• Je houdt de personeelsdossiers bij 

• Incidenteel bewerk je beleidsdocumenten 
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Qua persoonlijkheid vinden we het belangrijk dat je: 

• accuraat bent 

• empathisch vermogen hebt 

• rechtvaardig en respectvol handelt en dat je uitspreekt wat je dwars zit 

• hulpvaardig bent 

• duidelijk communiceert in woord en geschrift 

• je bewust bent van je voorbeeldfunctie 

 

En verder 

• beschikt over de wettelijke bevoegdheden 

• je je herkent in PlatOO’s ‘Passie, Prestatie, PlatOO’  

• en je kan vinden in het Strategisch Beleidsplan van PlatOO 

 

Wat bieden wij?  

Wij bieden jou een hele fijne werkplek waarbij veel flexibiliteit mogelijk is. Beloning conform 

cao-po schaal 4. Begeleiding waar wenselijk.  

     

Meer weten? 
 

Bel gerust met Natasja Simons, directeur OBS De Bron op 0493-317234 

 

Graag reageren voor woensdag 16 september 2020 met een motivatiebrief en cv naar 

vacatures@platoo.nl 
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