
 

 

PEDAGOGISCH MEDEWERKER PEUTEROPVANG 

Vervanging wegens ziekte 8 -16  uur per week                                                                                      
Periode januari tot en met juni 2023 

Waddenkind is een leuke, kleinschalige kinderopvangorganisatie in de gemeente Het Hogeland met 
meerdere locaties waar we ‘s ochtends peuteropvang bieden en één locatie voor BSO.  Wij bieden 
kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar een veilige plek waar ze mogen spelen, ontdekken en 
ontwikkelen. 
Op de peuteropvang bieden we een gevarieerd en educatief programma volgens Startblokken. Dit 
betekent dat de activiteiten aansluiten bij de leefwereld van de kinderen en zoveel mogelijk 
herkenbaar zijn vanuit de ‘echte’ wereld. De peuteropvang biedt tevens Voor- en Vroegschoolse 
Educatie aan peuters die net een beetje extra ondersteuning nodig hebben. Onze enthousiaste 
pedagogisch medewerkers zorgen voor een goede balans tussen rust en regelmaat en leuke 
uitdagende activiteiten op allerlei gebieden.  

In verband met ziekte in ons team zoeken we op korte termijn een pedagogisch medewerker voor de 
peuteropvang en de BSO. En als het je goed bevalt bij ons dan is een wellicht een vervolgcontract 
mogelijk. Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken en ons leuke  enthousiaste team een te 
versterken dan zijn we op zoek naar jou! 

 Je hebt een relevante afgeronde opleiding 
 Je bent bij voorkeur VVE gecertificeerd 
 Je hebt taalniveau 3F 
 Je krijgt een actieve rol in de preventie van ontwikkelingsachterstanden in samenwerking 

met onze intern begeleider. 
 Bovenal vind je het leuk om kinderen een veilige plek te bieden en ze te stimuleren om zich 

optimaal te ontwikkelen. 

Herken jij je in deze punten, ben je een enthousiaste teamspeler met een goede dosis nuchterheid 
en humor dan nodigen we je van harte uit te solliciteren.  

Wat bieden we jou? 
- Een gevarieerde baan, leuke collega’s en mocht je langer blijven, veel ruimte om jezelf te 

ontwikkelen door middel van scholing, cursussen en workshops  

- Een tijdelijk contract voor 8 -16  uur per week. 

- Een functie ingedeeld in schaal 6 van de CAO Kinderopvang. Hier hoort een salaris bij van 

maximaal € 2.913,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. Dit is exclusief 

vakantietoeslag (jaarlijks 8%). 

Mail je motivatiebrief met cv uiterlijk 15 december naar info@waddenkind.nl 
of stuur je brief naar Waddenkind, Hunse 2, 9967 PS Eenrum 

Kinderopvang Waddenkind 
Hunse 2 
9967 PS Eenrum. 

Informatie over onze organisatie vind je op onze website: www.waddenkind.nl.                                         

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen via annekesijpkens@waddenkind.nl. 

http://www.waddenkind.nl/

