
 

 
 
 
 

Ben jij die pionier die onze 
gloednieuwe BSO en PSG De 
Stern laat groeien en bloeien?  

Dan ben je welkom in de wereld 
van KindeRdam! 

Bij KindeRdam vinden we het belangrijk dat kinderen alle ruimte krijgen om zich te 
ontwikkelen. Op onze nieuwe BSO en PSG De Stern (Park Zestienhoven) doen ze dat met hart, 
hoofd en handen. IKC De Stern staat namelijk voor natuurlijk spelenderwijs leren en spelen. Als 
pedagogisch medewerker vervul jij daarbij de functie van coach. Je bent je bewust van je 
voorbeeldfunctie en begeleidt kinderen op hun acht jaar durende ontdekkingsreis die we 
samen met de school vormgeven.  
Ook op BSO en PSG De Stern laten we ons leiden door de natuur en het ritme van de 
seizoenen. We bakken ons eigen brood en eten groente en fruit uit onze eigen moestuin. 
Daarnaast zijn we graag creatief bezig. Schilderen, tekenen, toneel en muziek?  

We zeiden het al: hart, hoofd en handen …. 
 

Pedagogisch Medewerker (m/v) 
Vacaturenummer 19-32 
18 tot 25 uur per week 

Ingangsdatum 1 september 2019 
 

Wij verwachten van jou: 
 minimaal een relevante afgeronde mbo-opleiding niveau 3 en met taalniveau 3F 
 beschikbaarheid tussen 7.00 tot 18.30 uur en bereidheid om gebroken diensten te draaien 

op PSG, TSO, VSO en BSO 
 enthousiasme voor het concept van IKC De Stern én het lef om er invulling aan te geven 
 goed teamwork binnen IKC De Stern 
 veel zelfstandigheid en goede communicatieve vaardigheden naar zowel kinderen als hun 

ouders 
 
Wij bieden je: 

 een fijne werkomgeving, waarin een goede samenwerking en een positieve sfeer centraal 
staan 

 een functie die je evt. kunt combineren met werk op school en een peuterspeelgroep 
(PSG) 

 professionele begeleiding, o.a. door onze pedagogen en pedagogisch coaches 
 de mogelijkheid je voortdurend te blijven ontwikkelen door middel van cursussen e.d. 
 inschaling en salariëring conform cao Kinderopvang, schaal 6, minimaal € 1.987,- en  

maximaal € 2.712,- per maand bij een werkweek van 36 uur. 
 
Solliciteren 
Solliciteren doe je zo snel mogelijk via het sollicitatieformulier op onze website 
www.kinderdam.nl/vacatures. Wil je meer weten over de vacature? Bel gerust naar de afdeling 
HRM, telefoonnummer 010 44 300 33. Welkom in de wereld van KindeRdam! 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd. 


