Vacature

22,75 uur

Pedagogisch medewerker BSO en
peuterschool Het Fonteintje

Voor onze peuterschool Het fonteintje in Den Helder zijn wij wegens uitbreiding per
01-12-2022 of eventueel eerder op zoek naar een enthousiaste pedagogisch medewerker.
We bieden je een contract aan van 22,75 uur per week verspreid over 4 dagen. Tijdens
schoolweken werk je 4 peuterschool diensten met 1 VSO en 1 NSO dienst.
Bij groei zullen er meer diensten op de BSO beschikbaar komen. In de schoolvakantie
weken vragen wij 2 hele dagen per week inzet op de BSO. Deze dagen kunnen afwijkend
zijn, er wordt dan gekeken naar het aantal kinderen per dag.
Wij zoeken jou!
Peuterschool Het Fonteintje is gevestigd in basisschool De Fontein. Het Fonteintje is een
gemoedelijke peuterschool waar professionele pedagogisch medewerkers veel aandacht besteden
aan sfeer en het creëren van een liefdevolle omgeving. Op deze locatie wordt een intensieve
samenwerking met basisschool De Fontein ontwikkeld. De pedagogisch medewerkers vormen een
onderdeel van het team van de school en er worden regelmatig overleggen gepland tussen de
pedagogisch medewerkers en de kleuterjuf.
We stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling met divers spelmateriaal, door aanbod van creatieve
activiteiten en met genoeg ruimte voor vrij spel. Door het spel, met en naast elkaar, ontwikkelen de
kinderen zich op alle gebieden

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
•
•
•
•

Minimaal mbo niveau 3 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 heb je minimaal 50% tot 75% van de totale studiepunten
behaald of zit je in je laatste jaar dan kan je mogelijk ook werken in de kinderopvang, zie de
diplomachecker!
V(V)E kwalificatie of bereid om het te halen.
Nederlands op 3F/B2 niveau voor de mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren,
luisteren en spreken) en lezen.

Wat bieden wij:
•
•
•
•
•

Een salaris (schaal 6) en arbeidsvoorwaarden conform cao kinderopvang.
Tegemoetkoming kosten zorgverzekering conform cao kinderopvang.
Vakantietoeslag 8% van het jaarloon die wordt betaald in mei.
Eindejaarsuitkering 3% van het jaarloon die wordt betaald in december.
Gesprekkencyclus waardoor bij een goede beoordeling in het 1e jaar doorstroom naar een
overeenkomst voor onbepaalde tijd mogelijk is.

Heb je interesse?

Schrijf dan een motivatie en stuur deze met een cv naar werkenbij@kappio.nl.
Reageren is mogelijk tot 30 augustus 2022.
De sollicitatiegesprekken zullen in de week van 12 september zijn.

