Vacature
Pedagogisch medewerker PS en VSO
Voor onze peuterschool Dreumesland en VSO De Meerkoet in Dirkshorn zijn wij op zoek naar een
pedagogisch medewerker. Het is een combinatiefunctie.
Tijdens schoolweken is de inzet 11,75 uur per week en werk je 3 VSO en 2 PS diensten.
Werkdagen voor de VSO: maandag, dinsdag, en donderdag en voor de peuterschool: donderdag
en vrijdag. Opties voor meer uren zijn eventueel mogelijk in combinatie met de flexpool.

Wij zoeken jou!

Voor onze Peuterschool Dreumesland en VSO De Meerkoet zijn wij op zoek naar een enthousiaste VE
gecertificeerde pedagogisch medewerker (of bereid om VE certificaat te behalen).
In onze peuterscholen krijgen kinderen van 2 tot 4 jaar gedurende twee of 4 dagdelen per week
gestructureerde aandacht en begeleiding bij het individueel en samen spelen.
De pedagogisch medewerkers begeleiden en geven richting aan de activiteiten, waardoor optimale
ontwikkelingskansen worden gecreëerd. Een ontwikkelingsgericht aanbod onder professionele
begeleiding bevordert tevens de ontwikkeling voor deelname aan leeractiviteiten op de basisschool.
Onze peuterscholen zijn dan ook een goede voorbereiding op de basisschool.
VSO De Meerkoet bevindt zich in basisschool De Meerkoet. Er is een hechte samenwerking met de
teams van school, VSO en de peuterschool. Bij activiteiten wordt er actief samen met school
opgetrokken. Samen met je collega’s draai je de VSO en vormen jullie het gezicht voor de kinderen. Je
werkt met de leeftijdsgroep 4 tot 12 jarigen.

Enthousiast?

Wij zoeken een pedagogisch medewerker met de onderstaande competenties:
•
•
•
•
•

•

Kinderen op hun ontwikkelingsniveau benaderen en uitdagen is waar je goed in bent.
Je bent thuis in de behoeftes en ontwikkelingsfases van de peuterleeftijd.
Het kind staat bij jou voorop.
Zorgzaam en respectvol omgaan met de verzorging van kinderen past bij jou.
Werken in thema’s en daar op verschillende gebieden leuke en uitdagende activiteiten bij
zoeken is waar jij enthousiast van wordt.
Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke communicatie en denkt in
mogelijkheden.

Kwalificaties

Opleidingsniveau:
•
•
•
•

Minimaal mbo niveau 3/4 in pedagogische richting. Via de diplomachecker kan je zien of jouw
diploma kwalificeert https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang
Volg je een hbo opleiding en zit je in je laatste jaar dan kan je mogelijk ook werken in de
kinderopvang, zie de diplomachecker!
VE kwalificatie of bereid om het te halen.
Heb je bepaalde vaste uren nodig? Geef dit dan aan in je sollicitatie.

Wat bieden wij:

Uitbetaling volgens cao kinderopvang, schaal 6 pedagogisch medewerker.
Werken via de peuterschool JUS. Hierdoor heb je alleen inzet tijdens schoolweken en ben je alle
schoolvakanties vrij. De verlofopbouw wordt ingezet voor de sluitingsweken, waardoor er geen verlof
meer beschikbaar is om losse vrije dagen op te nemen.

Heb je interesse?

Dan ontvangen we jouw motivatie met cv graag uiterlijk 25 januari via werkenbij@kappio.nl

