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Hallo leuke collega op de Peutergroep!

Soort
Parttime

Omschrijving
De kinderen van Peutergroep de Margriet missen nog een leuke Pedagogisch
medewerker. Vind je het heerlijk om met peuters te werken en ze te begeleiden
bij het spelen zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen? Lees dan snel verder
want dan is deze functie wat voor jou! Spelen is leren, vooral voor jonge kinderen.
Uitdagend en duurzaam spelmateriaal maakt dat een kind zich zo optimaal
mogelijk kan ontwikkelen. We werken met een vast ritme zodat de peuters weten
waar ze aan toe zijn. Binnen de vaste structuur bieden we avontuur, waarbij de
beleving van de natuur centraal staat!

Locatie
Rotterdam

neem contact met ons op

Je werkt voor een periode van zwangerschapsvervanging vanaf 1 mei 2019 t/m
31 juli 2019 voor 24 uur per week verdeeld over 4 dagen. Op woensdag is de
locatie gesloten. In de schoolvakanties is de peutergroep dicht, maar kunnen de
uren gemaakt worden op een van de andere peutergroepen in het cluster. Er is
een mogelijkheid om het contract na het verlof te verlengen binnen het cluster.

Wat je op verjaardagen vertelt wat je doet
“Ik zorg ervoor dat de peuters in een veilige omgeving met veel plezier kunnen
spelen en zich kunnen ontwikkelen”

Wat je écht doet
– Je werkt graag met peuters en je weet als geen ander met welke
activiteiten je hen kunt boeien en uitdagen.
– Je stimuleert hun zelfstandigheid daar waar het kan en helpt ze
waar het nodig is.
– Je zorgt voor een goed en warm contact met ouders en hebt een
fijne samenwerking met je collega’s van de locatie.

Hoe je dat doet
– Jij weet de methode Startblokken heel goed in de praktijk te brengen. Je
volgt de ontwikkeling van de kinderen via het Kindvolg systeem KIJK.
– Je organiseert hele leuke activiteiten en leermomenten met de
kinderen.
– Je geeft daarmee handen en voeten aan onze missie en visie en ons
pedagogisch beleid.

Hoe je dag er eruit kan zien
Vandaag ben je weer lekker aan het werk op de peutergroep en omdat je graag
op tijd bent ben je al om 8.15 uur op de locatie aanwezig. Je drinkt samen met je
collega nog even een kop koffie en al snel worden de eerste kinderen gebracht
door de ouders. Vanochtend komt er een kindje wennen en dat is vaak extra
spannend. Je hebt nog even een kort gesprekje met de ouders voordat ze
vertrekken. Als iedereen binnen is ga je een mooi voorleesboek pakken en betrek
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je de peuters bij het leuke verhaal. Hierna gaan de peuters zelf hun jasjes
aandoen want jullie gaan naar buiten om een frisse neus te halen. Ze zien en
beleven van alles in de natuur en ze vermaken zich uitstekend. Eenmaal binnen
is het tijd voor een lekker bekertje drinken met een stukje fruit. Iedereen wordt
vrolijk van de liedjes die aan tafel worden gezongen, de meeste peuters kennen
de liedjes al uit hun hoofd! Na afloop wordt er nog even gespeeld. De tijd vliegt
en de kinderen worden om 12.00 uur alweer opgehaald, wat een gezellige
ochtend was dit! Van 13.00 uur tot 15.30 uur komt er weer een nieuwe groep
kinderen. De middag gaan we minstens net zo gezellig maken als de ochtend.

Wij vragen
Uiteraard heb je ook bij ons een afgerond diploma nodig om in de kinderopvang
te kunnen werken, dat wil zeggen minimaal een SPW 3 of 4 opleiding. Je bent in
het bezit van een VVE en taalcertificaat 3F. Je vindt het vanzelfsprekend dat je
de ontwikkelingen bijhoudt in je eigen vakgebied. Verder ben je natuurlijk
hartstikke leuk!

Jij krijgt
– Salaris.
– Vakantiedagen om lekker te kunnen opladen.
– Een baan bij de leukste kinderopvang.
– Maar ook veel vrijheid en verantwoordelijkheid om je werk te doen.
– Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.
– Volop de ruimte om je vakinhoudelijk en persoonlijk te ontwikkelen.
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