De directie heeft management taken op het onderwijskundig, financieel, personeels en
materieel gebied. Zij bestaat uit : de directeur en adjunct-directeur .
In goed onderling overleg verdelen zij de taken.
De directeur is eindverantwoordelijk.
De staf bestaat uit : De directie en de stafleden: (zie: Informatiekalender)
Elke bouw heeft een eigen bouwcoördinator (is hetzelfde als staflid). De bouwcoördinator draagt
de zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de bouw. Zij hebben ook nog onderwijskundige
taken hebben.
Naast het lesgeven heeft de groepsleraar ook nog andere taken binnen de school die belangrijk
zijn voor het reilen en zeilen binnen de school. Deze niet-lesgevende taken worden elk jaar in
overleg vastgesteld. Hieronder volgt een taakverdeling:
• leerling zaken
• oudercontacten
• organisatorische activiteiten
• beheers– en administratietaken
• externe contacten (overleg met mensen die niet op onze school werken, b.v. speciaal
basisonderwijs, clusteronderwijs, voortgezet onderwijs, maatschappelijk werk,
logopediste, fysiotherapeut, diëtiste, RNO/RIAGG, Centrum voor Educatieve
Dienstverlening e.d.)
• coaching en begeleiding van nieuwe collegae, studenten en stagiaires
• onderwijsinhoudelijke zaken
• huishoudelijke taken
De school heeft ook een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs. Hij is verantwoordelijk voor de
gymlessen en de organisatie rondom Lekker Fit.
Op de Augustinusschool werkt ook onderwijs ondersteunend personeel. De
voorschoolassistenten verzorgen onderwijskundige taken in kleine groepen. De ouderconsulente
geeft voorlichting over onderwijskundige thema’s en ondersteunt ouders bij onderwijskundige
zaken in de ouderkamer. De ICT coördinator verzorgt de digitale werkomgeving. De
administratieve kracht ontvangt gasten, bedient de telefoon, kopieert en bindt stukken, handelt
de post af etc. De conciërge verricht voornamelijk huishoudelijke activiteiten.
Op school werkt vanuit externe instanties begeleiding, hulp en ondersteuning geboden door o.a.
de maatschappelijk werker, diëtiste, fysiotherapeut, schoolarts, schoolbegeleider, begeleider
leerlingenzorg, zangleraar, muziekleraar, zwemdocent.
Er zijn enkele ouders die hulp bieden in de vorm van begeleiding bij het lezen.
De inzet en hulp van ouders van de MR oudergeleding en ouderraad wordt elders op de website
vermeld.

