Vacature
12,25 uur

Pedagogisch medewerker
Peuterschool De Kuyper Klointjes
We zoeken per direct een pedagogisch medewerker voor onze peuterschool De
Kuyper Klointjes in Andijk. Je werkt tijdens schoolweken 3 ochtenden per week (12,25
uur per week) en bent alle schoolvakantieweken vrij.
De werkdagen zijn maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend.
Opties voor meer uren zijn eventueel mogelijk in combinatie met de flexpool.

Wij zoeken jou!

Pedagogisch medewerker peuterschool.

Voor onze peuterschool De Kuyper Klointjes zijn wij op zoek naar een enthousiaste V(V)E
gecertificeerde pedagogisch medewerker, of bereidheid om deze te behalen.
Peuterschool De Kyper Klointjes is integraal onderdeel van de Kuyperschool in Andijk. De
peutergroep is gevestigd bij de kleuters. De peuters en kleuters ontmoeten elkaar in de grote
speelhal. De communicatie tussen de pedagogisch medewerkers en de kleuterjuffen verloopt heel
goed. Zo zorgen wij met elkaar voor een soepele overgang van peuter naar kleuter.
De locatie is open van 8.15 uur, daarnaast heb je nog voorbereidingstijd en niet kind gebonden uren.
Hierdoor werk je van ongeveer 8.00 tot 12.30 uur.

Enthousiast?

Wij zoeken 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 je
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 je bent bereid om het te halen.
Nederlands op 3F/B2 niveau voor de mondelinge taalvaardigheid (gesprekken voeren,
luisteren en spreken) en lezen.
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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 20 september 2022. De sollicitatiegesprekken zullen in de week van
26 september zijn.
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