Functiekaart
Niveau C
Ravels

Functiekaart 34

Kinderverzorgster kleuteronderwijs

Graad

Technisch

Niveau & rang

C

Salarisschaal
Type functie

Uitvoerend

versie 1.0

Profiel
Competenties
•
•

Klantgerichtheid (kerncompetentie)
Betrokkenheid en zin voor kwaliteit (kerncompetentie)

•
•
•
•

Luisteren, empathie tonen
Informatie verwerken en begrijpen
Repetitieve taken uitvoeren
Oplossingsgericht werken

Kennis
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementaire kennis van algemene regelgeving (decreet lokaal bestuur, openbaarheid van
bestuur, overheidsopdrachten,…)
Basiskennis van specifieke regelgeving (incl. veiligheid)
Elementaire sectorkennis
Basiskennis van de eigen organisatie
Grondige kennis van gebruik ICT (windows, office, mail, internet,…)
Grondige kennis van specifieke software
Basis vakkennis
Basiskennis van het gebruik van machines en materiaal

Gedragsvereisten
•
•
•
•
•

Correct zijn en afspraken nakomen
Behulpzaam en vriendelijk zijn
Gemotiveerd en flexibel zijn
Omgaan met stress
Zichzelf ontwikkelen en zelfkennis
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Taakomschrijving
1.1. Leidinggevende taken
Geen.
1.2. Adviserende - beleidsondersteunende taken
Geen.
1.3 uitvoerende taken :
Administratieve taken
 Voorbereiden van activiteiten voor de kinderen
 Bijhouden van de aanwezigheidslijsten van de kinderen
 Bijhouden in een register van de afspraken voor de permanentie
Verzorgende taken
 Hygiënische verzorging van de kinderen.
 Voeden van de kinderen.
 Spel en creatief bezig zijn met de kinderen.
 Stimuleren en observeren van de psychomotorische ontwikkeling van de kinderen.
 Scheppen van een pedagogisch verantwoorde leefomgeving voor het kind
 Onderhoud, ontsmetten van speelgoed.
2.4. Controlerende taken
 Waken over de algemene gezondheidstoestand van het kind
 Opsporen van indicatoren van psychische en/of fysische verwaarlozing
 Controle op de taakuitvoering van de stagiairs
2.5. Communicatieve taken
 Contacten en afspraken met de ouders.
 Teamvergaderingen met het onderwijzend personeel.
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