Vacature peuteropvang stichting Spelen=Leren
De stichting Spelen=Leren verzorgt peuteropvang op diverse locaties
in de gemeenten Halderberge en Rucphen voor kinderen
tussen 2 en 4 jaar. De stichting Spelen=Leren werkt nauw samen met
de Borgesiusstichting (primair onderwijs). Wij bieden peuters een veilige,
uitdagende en veelzijdige omgeving waarin zij kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen.

Wij zijn per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers (ook op invalbasis)
De functie:
Als pedagogisch medewerker op de peuteropvang heb je aandacht voor de ontwikkeling van de
peuters en weet je hierop in te spelen. Je zorgt voor een emotioneel veilige speel-leeromgeving en
biedt de kinderen samen met je collega’s een gevarieerd en stimulerend activiteitenaanbod
afgestemd op hun leeftijd en mogelijkheden. Daarbij volg en registreer je de ontwikkeling van het
kind nauwgezet. Je onderhoudt contacten met de ouders en je neemt deel aan functiegerelateerd
overleg en -activiteiten. Je bent medeverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de
peuteropvang en verricht daarnaast een aantal bijkomende taken.
De functie-eisen:
Wij vragen enthousiaste, initiatiefrijke medewerkers die van aanpakken houden en een heldere visie
hebben op hoe peuters leren en zich ontwikkelen.
Verder vragen wij:
• actieve en kindgerichte houding
• een kindgerichte opleiding bij voorkeur op MBO SPW4 / PW 4 niveau of HBO niveau
• ervaring in het werken met peuters
• een goede beheersing van de Nederlands taal (taalniveau 3F), bij voorkeur een diploma of
bereidheid deze te behalen
• bij voorkeur een certificaat VVE, of bereidheid om deze te behalen
• kennis van de ontwikkelingsfasen van het jonge kind
• kennis van het doelgericht werken met peuters
• kennis van een observatiesysteem voor peuters is een pré
• zelfstandig kunnen werken
• beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden
• samen kunnen werken met collega’s en ouders
Interesse?
Stuur je motivatie met CV per mail uiterlijk zondag 18 november a.s. naar Arianne Roos,
HR-adviseur, via hrm@borgesiusstichting.nl. Voor vragen kun je via de mail met Stefanie Melissen
contact opnemen, s.melissen@borgesius.net.
Ben je zelf niet geïnteresseerd maar ken je iemand die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen?
Stuur deze vacature dan zeker door!

