Profielschets pedagogisch medewerker
Taken






Je draagt bij aan de godsdienstige vorming van kinderen.
Je begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht;
Je schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert
kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te
ontwikkelen;
Je organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling.

Competenties














Je kent de Bijbel en de leer, zoals verwoord in de drie Formulieren van Enigheid. Je
spreekt met eerbied, ontzag en liefde voor Gods majesteit en legt het Evangelie dicht
bij het hart van de kinderen;
Je hebt een afgeronde opleiding SAW (SPW) of Onderwijsassistente, bij voorkeur niveau
4;
Je bent in het bezit van het certificaat taalniveau 3F op mondelinge- en
leesvaardigheid;
Je hebt een VVE-certificaat of bent bereid hiervoor een cursus te volgen;
Je hebt algemene vaardigheden op didactisch en sociaal gebied;
Je hebt kwaliteiten om het individuele contact met het kind en het groepsgebeuren op
een zodanige wijze te kunnen hanteren dat ieder kind tot zijn recht komt;
Je kunt goed samenwerken;
Je kunt feedback geven en ontvangen;
Je hebt overzicht en kunt rust brengen in een groep;
Je bent in staat om het spel van kinderen te verrijken;
Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
Je hebt kennis van de geldende eisen op gebied van veiligheid en hygiëne of bent bereid
dit te leren.

Ons aanbod



Wij bieden je een leuke én afwisselende baan als pedagogisch medewerker waarbij je
veel mogelijkheden krijgt om je eigen kwaliteiten in te zetten;
Een contract van 0 – 8 uur per maand, met mogelijkheid van uitbreiding;

Salaris


Het salaris is conform de CAO Kinderopvang.

Contact
Heb je vragen over deze interessant baan, neemt vrijblijvend contact met ons op. Je bent
van harte welkom om vrijblijvend onze Voorschool te bezoeken om een juiste indruk te
krijgen.
 Teamleider: Henk Kooiker 0342-44156 (Voorschool) of 06-25213446 (privé)
 Pedagogisch medewerker: Arenda van der Blonk 0342-441556 (voorschool) of 0613588677

Solliciteren
Je kunt je sollicitatiebrief sturen naar:
Rehobothschool
Schoonbeekhof 53
3772 DA Kootwijkerbroek
t.a.v. B. Paanstra (directeur)

