
RENN4 is een onderwijsorganisa�e voor leerlingen die 
specifieke vragen stellen aan het onderwijs op het gebied 
van leren en gedrag. Op meer dan 30 loca�es in de drie 
noordelijke provincies geven we speciaal basisonderwijs 
en voortgezet speciaal onderwijs. Dit alles gericht op het 
realiseren van een toekomstperspec�ef voor kinderen en 
jeugdigen met een specifieke onderwijsbehoe�e.

De scholen van Openbaar Primair Onderwijs (OPO) 
Furore zijn scholen waar respect voor ieder individu hoog 
in het vaandel staat, ongeacht a�omst, religie, culturele 
achtergrond of sociale situa�e. OPO Furore bestaat uit 22 
openbare scholen die structureel samenwerken. We 
hebben één school voor speciaal basisonderwijs, een 
asielzoekersschool en een NT2 school.

Momenteel zijn we op weg om in augustus 2024 samen 
met de andere S(B)O-scholen 1 gezamenlijke school te 
vormen.

DE SAFFIER en IT HEECHHÔF
in DRACHTEN

zijn per 19 augustus 2021 op zoek naar een

Jouw werkzaamheden
De conciërge van De Saffier en It Heechhôf fungeert samen met de administra�ef medewerkers als eerste aanspreekpunt voor 
bezoekers en telefonische contacten. We zien onze conciërge dan ook als een gastheer/gastvrouw op onze loca�es. Een groot 
deel van de werkzaamheden zijn gerelateerd aan het gebouw en het schoolterrein. Hierbij moet gedacht worden aan (kleine) 
onderhouds- en repara�ewerkzaamheden binnen en buiten. Het doen van bestellingen voor kan�ne, facilitaire zaken, enz. 
Hier horen ook contacten met leveranciers bij. Daarnaast komt de conciërge vanzelfsprekend ook in aanraking met leerlingen, 
we vragen hiervoor enige pedagogische kwaliteiten. 

Jouw werkplek
De Saffier is een school voor speciaal onderwijs voor 
leerlingen van 4 tot 12 jaar met gedragsproblemen en/of 
psychische problema�ek Op dit moment hebben wij 6 
groepen en rond de 65 leerlingen op school. 
SBO It Heechhôf is een openbare school voor speciaal 
basisonderwijs in Drachten. Wij bieden onderwijs aan ca. 
123 leerlingen in de regio in de lee�ijd van 4 t/m 14 jaar. 

Meer weten?
Voor meer informa�e kun je contact opnemen met mevrouw I�e ter Steege, teamleider De Saffier (0512-543638) of 
Janet van der Heide, directeur It Heechhôf (0512-541533)

Ben jij de collega die wij zoeken?
Wij nodigen je uit jouw sollicita�ebrief met curriculum vitae uiterlijk 25 juni 2021 te mailen naar: g.djong@renn4.nl 

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wat wij vragen
een representa�eve en klantgerichte instelling;
de bereidheid om op 2 loca�es te werken
een teamspeler met een grote mate van zelfstandigheid;
prak�sche kennis in het omgaan met apparaten en de toepassingsmogelijkheden ervan;
inzicht in de organisa�e en de werkwijze van de school;
vaardigheid in het oplossen van problemen bij klachten, storingen en onderhoud;
vaardigheid in de omgang met leerlingen passend binnen de daartoe gemaakte afspraken en schoolregels.

Wat wij bieden
een fijn team;
een grote mate van autonomie binnen de func�e;
inschaling in schaal 3, conform de CAO voor het Primair Onderwijs;
de vacature betre� een �jdelijke aanstelling voor 1 jaar met zicht op vast.

OPO Furore & PCBO Smallingerland e.o. 

WTF 0,8 (op beide loca�es WTF 0,4)

CONCIERGE


