
Basisschool Paulus 
is een school met ruim 300 

leerlingen, gevestigd te Castricum. 
De school is gehuisvest in een nieuw 

gebouw, waarin een eigen Buitenschoolse 
opvang en Peuterschool ondergebracht zijn. 

Buitenschoolse opvang Paulus  is geopend op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14:15 

uur tot 18:30 uur en tijdens schoolvakanties hele 
dagen.

Gemiddeld vangen wij dagelijks rond de 50 
kinderen op en bezorgen wij ze een gezellige, 

sportieve en leerzame middag. 
Er wordt op bs Paulus gewerkt volgens 

een continurooster met gelijke 
schooltijden voor alle 

groepen.

zoekt 
per direct en met ingang 

van het schooljaar 2019-2020

Medewerkers BSO

(2x 24 uur)

Wij vragen:
• Een relevante opleiding, minimaal MBO niveau 4.
• Werkervaring op een BSO (kennis van RIE, GGD inspec-

ties, wetgeving binnen de kinderopvang).
• Een enthousiast persoon die zich graag verder wil ont-

wikkelen.
• Een open, flexibele en collegiale houding.
• Bereidheid om in de schoolvakanties te werken.

Maar, misschien nog wel belangrijker… 
de eisen van onze BSO-kinderen:
Ben jij die enthousiaste en niet al te strenge, maar wel dui-
delijke en eerlijke juf of meester die techniek cool vindt? Die 
actief mee speelt met een potje voetbal of een ander spelle-
tje en ook nog creatief of muzikaal is? Durf jij het aan? Dan 
ben jij vast diegene die de kinderen kunnen vertrouwen en 
ze een onvergetelijke BSO-tijd kan bezorgen?

Een medewerker BSO bij Tabijn heeft de volgende 
competenties:
• Initiatief tonen
• Orde, netheid en veiligheid
• Inzet/Betrokkenheid
• Samenwerking
• Zelfstandigheid
• Reflecterend vermogen

Wat bieden wij?
• Een uitdagende baan met veel werkplezier
• Een professionele organisatie
• Inschaling volgens de CAO PO 
• Opleidingen via onze Tabijnacademie

Interesse?

Stuur je sollicitatie vóór 
18 juni 2019 per e-mail aan 
Janneke van der Linden via 

vacature@tabijn.nl.

Uitgebreide informatie over de functie 
en de school is te verkrijgen bij 

Janneke van der Linden 
(coördinator BSO) op tel. 0251-

650565.

Ben jij die pedagogisch medewerker die uitblinkt in iets speciaals (denk aan: techniek-muziek-creatief-sport-dans-yoga)? 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op onze BSO thuis voelen en zichzelf kunnen zijn.  Als medewerker BSO begeleid 
je verschillende activiteiten (sport, spel, creatief, koken, huiswerkbegeleiding). Je werkt constructief mee in het aanbieden en 
opzetten van diverse activiteiten onder schooltijd en tijdens schoolvakanties. Wij vinden het belangrijk dat je meedenkt in het 
aanbod voor het oudere kind. Werktijden zijn tussen 14.00-18.30 uur. Tijdens studiedagen en vakanties werk je hele dagen. In 
de toekomst is er kans op uitbreiding van uren.


