
Kindcentrum 
Paulusburcht  zoekt per 

1 februari 2023 een

PEDAGOGISCH 
MEDEWERKER BSO

(20-24 uur per week, 

verdeeld over 3-4 dagen)

Interesse?
Stuur je sollicitatie vóór 

12 december 2022 per e-mail aan 
vacature@tabijn.nl, 
t.a.v. Claudia Vonk.

Uitgebreide informatie over de 
functie en het kindcentrum is te verkrijgen 

bij Claudia Vonk (directeur) op
tel. 0251-650565.

WIJ BIEDEN:
• Voorrangsplaatsing voor je eigen kinderen op een opvanglocatie 

van Tabijn 
• Inschaling volgens de cao kinderopvang 
• Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract 
• Opleidingen via onze Tabijnacademie 

Ben jij net zo enthousiast als wij? 
Dan nodigen wij je graag uit voor een gesprek.  

Team Paulusburcht werkt samen aan onderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang voor zo’n 250 kinderen van veelal 
hoogopgeleide ouders. Wij werken in een team met leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, pedagogisch mede-
werkers en directie. In ons moderne gebouw werken we intensief samen met externe partijen en specialisten. Kinderen op de 
Paulusburcht krijgen wekelijks op diverse manieren les in onderzoeken, technologie, beweging en beeldende vorming. 
Zij leren traditioneel (klassikaal) én progressief (groepsdoorbroken), terwijl de lesstof continu wordt aangesloten bij hun leer- 
ontwikkeling.  Op de opvang staat de brede ontwikkeling van de kinderen centraal. Dit uit zich in creatieve, muzikale,  
technologische en sportieve activiteiten. Wij hebben een bevlogen team met een onderzoeksmatige houding!  

WIE BEN JIJ?
Ben jij een vrolijke, consequente en eerlijke pedagogisch medewerker?  
Wil je de leerlingen een warme plek bieden door de inzet van je creativiteit, zin in technologie,  
muzikaal talent of sportervaring? 
Kom jij met je eigenheid ons team vergroten om samen verder te groeien?
Op BSO Paulusburcht spelen wij in op de behoefte van de kinderen. Op dit moment richten we  
de ruimtes daarvoor opnieuw in en alle opvangcollega’s denken hierover mee. Je komt in een open,  
professioneel en vrolijk team.  Uiteraard beschik je over een relevant en erkend diploma.

VACATURE

méér dan onderwijs

Tabijn is een ambitieuze organisatie voor bijzonder primair onderwijs en kinderopvang in zeven gemeenten in Noord-Holland, ieder met 
z’n eigen kleur en identiteit en sterk verbonden met elkaar.  Dagelijks inspireren en begeleiden onze leerkrachten en pedagogisch mede-
werkers zo’n 5700 kinderen. Ambitie, plezier, verbinding en vertrouwen zijn onze kernwaarden. Zij komen tot uitdrukking in ons dagelijks 
handelen en ons gevarieerde aanbod. De totstandkoming van kindcentra, waarin de brede ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd 
in een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar is één van onze strategische ambities. 

Benieuwd naar ons? Scan en maak 
kennis met het team


