Wie gaat er mee op Ontdekkingsreis?

Wegens uitbreiding zoeken wij per 15 november 2021:

4 pedagogisch medewerkers
§ vacatures voor de KDV babygroep: Een collega voor 3 dagen en 4
dagen per week
§ vacatures voor de KDV peutergroep: Twee collega’s voor
tweemaal 3 dagen per week
Werkdagen en tijden:
§ vroege of late dienst in overleg met het team;
§ contracturen; 3 dagen 24,75 of 4 dagen 33 uur per week;
§ 52 weken contract.
Wie zijn wij?
Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers in de nieuwbouwwijk Westergouwe is meer dan alleen een
school. Naast onderwijs wordt er ook kinderopvang aangeboden. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar
kunnen spelen, leren en ontspannen op één plek en vanuit één visie. Kindcentrum De
Ontdekkingsreizigers is een initiatief van drie schoolbesturen en een kinderopvangorganisatie: de
Groeiling, de Vier Windstreken, Stichting Klasse en Quadrant Kindercentra.
Binnen het Kindercentrum De Ontdekkingsreizigers werken de medewerkers van het kinderdagverblijf,
de peutergroep, de buitenschoolse opvang en de basisschool als één team samen aan de
ontwikkeling van kinderen. Doel is een vloeiende overgang, één pedagogisch klimaat en één
doorgaande leerlijn. Vanuit het basisonderwijs is er een verbinding naar de naschoolse activiteiten en
naar het voortgezet onderwijs.
Onze naam, De Ontdekkingsreizigers, komt voort uit de ontdekkingsreis die wij dagelijks maken met
de kinderen, team, ouders en de wereld om ons heen. Wij zijn voortdurend op zoek naar onze
uitdagingen, grenzen en nemen alles wat ons verrijkt met ons mee

Wij zoeken een teamspeler die buiten de kaders kan denken en beschikt over:
• lef;
• verantwoordelijkheidsgevoel naar het Kindcentrum;
• een flexibele en onderzoekende werkhouding;
• een opleiding als pedagogisch medewerker (niveau 3 of 4);
• sterke communicatieve vaardigheden.
Deze school maakt deel uit van: Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair onderwijs De Groeiling;
Stichting voor Openbaar onderwijs Stichting Klasse;
Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken;
Quadrant Kindercentra.

1

Wij bieden:
• een uitdaging;
• ruimte om te mogen innoveren;
• enthousiaste collega's;
• salarisschaal 6 CAO Kinderopvang pedagogisch medewerker op het KDV;

• 2% eindejaarsuitkering.

Informatie:
Voor meer informatie over IKC De Ontdekkingsreizigers, kijk op de website:
https://www.kc-deontdekkingsreizigers.nl/
Heb je vragen over deze functie neem dan contact op met Miriam de Man, directeur Kindcentrum De
Ontdekkingsreizigers of Anouk van den Berg op 0182-206001
Je sollicitatiebrief met CV kun je uiterlijk 1 oktober 2021 sturen naar Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers,
t.a.v. Miriam de Man, info@kc-deontdekkingsreizigers.nl
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