
Naam personeelslid 

Ambt kinderverzorger 

Functiebeschrijving 

Goed leraarschap heeft meerdere dimensies. Het heeft 

te maken met kennis en vaardigheden (technische 

dimensie), met het nemen van waardengedreven 

keuzes (morele dimensie), met een visie op goed 

onderwijs (politieke dimensie) en met persoonlijk 

engagement (emotionele dimensie). 
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1 Taken eigen aan de opdracht 

• Je helpt mee bij het dagelijks onthaal en de opvang van de kleuters in de klas. 

• Je werkt mee aan een veilig klasklimaat en begeleidt activiteiten met individuele kleuters 

of met een groep kleuters. 

• Je begeleidt een groepje kleuters bij zelfstandig spel. 

• Je beantwoordt de signalen van de kleuter in verband met emoties en ervaringen. 

• Je leert bepaalde technieken en leefregels aan in het kader van specifieke 

belangstellingscentra rond hygiëne, gezondheid en veiligheid. 

• Je begeleidt eetmomentjes als bv. koek eten, fruitsap/melk/water drinken en hebt daarbij 

aandacht voor een goede eetgewoonte, bv. de mond schoonvegen. 

• Je leert de kleuters hun handen wassen, zichzelf aan- en uitkleden. 

• Je begeleidt toiletbezoek en geeft zo nodig zindelijkheidstraining. 

 

2 Professionalisering 

• Je neemt deel aan initiatieven die de professionalisering van het team tot doel hebben 

waaronder teamgerichte nascholing en begeleidingstrajecten van de pedagogische 

begeleiding. 

• Je neemt deel aan op school georganiseerde loopbaanbegeleiding. 

• Je wisselt ervaringen en expertise uit met collega’s, ouders en externen. 

• Je volgt onderwijsvernieuwingen en maatschappelijke veranderingen kritisch op en draagt 

bij tot de eventuele implementatie ervan in de school. 

• Je stelt je eigen functioneren in vraag en stuurt bij indien nodig. 

 

3 Overleg en samenwerking met directie, collega’s, CLB, 

ouders en andere externe partners 

• Je werkt samen met collega’s en pedagogisch begeleiders aan pedagogisch-didactische 

maatregelen om het pedagogisch project van de school te realiseren. 

• Je werkt mee aan samenwerkingsinitiatieven die na overleg binnen het team billijk 

verdeeld zijn. 

• Je werkt samen met directie, beleidsmedewerkers en collega's om de visie van de school 

te implementeren in de dagelijkse praktijk. 

• Je volgt de regels en adviezen op inzake veiligheid, hygiëne en welzijn. 

• Je werkt samen met de klasleerkrachten en je gaat in overleg met hen. 
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• Je bent beschikbaar voor de ouders met acute zorgvragen. 

• Je neemt deel aan pedagogische en professionele activiteiten in collegiaal verband. 

• Je informeert, in samenspraak met de kleuteronderwijzer, de ouders over hoe hun kleuter 

de dag doorbracht in de klas. 

• Je signaleert vragen en suggesties van ouders over hun kleuter aan de kleuteronderwijzer. 
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