
In verband met uitbreiding 
van de BSO zoekt  

Basisschool Visser ’t Hooft  

meerdere
 pedagogisch 
medewerkers 

Uren variëren van 14 tot 21 uur 
per week 

(ma, di, do, vrij)

Bij Visser ‘t Hooft bieden we een gezellige BSO tijd met een positief pedagogisch 
klimaat waar we respectvol met elkaar omgaan. Wij stimuleren kinderen om hun  
eigen mogelijkheden en talenten te benutten en geven ze de kans zich te  
ontwikkelen tot ondernemende, sociale en zelfstandige mensen. 
We hebben twee leeftijdsgroepen met hun eigen aan de leeftijd aangepaste  
ruimtes. We gebruiken ook de aula, de speelzaal en het grote schoolplein. 

Wij zijn op zoek naar  enthousiaste, creatieve en sportieve collega’s. 
Samen met ons wil je je graag inzetten om kinderen een leuke middag te bezorgen. 
Als medewerker BSO begeleid je verschillende activiteiten waar je een grote eigen 
inbreng hebt. Je hebt oog voor het individuele kind en kan overzicht houden over de 
groep. Je wilt samen met de kinderen hun plannen en ideeën tot uitvoer brengen.

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S DIE
• beschikken over een relevante MBO opleiding
• een open en reflectieve houding hebben 
• flexibel en collegiaal zijn 

WAT BIEDEN WIJ?
• Een kleinschalig team met enthousiaste en betrokken collega’s
• Een uitdagende werkomgeving met ruimte om zelf initiatief te nemen
• Inschaling volgens CAO Kinderopvang

Interesse?

Stuur je sollicitatie vóór 21 juni 
2021 per e-mail aan 
vacature@tabijn.nl, 

t.a.v. Els Kok. 

Meer informatie op onze website 
http://visserthooft.tabijn.nl of bel 

met  0251-655906.
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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. 

Ontdekken wie je bent en 
groeien in wat je kunt 
door ondernemend onderwijs


