
Kindcentrum 
De Vlinder zoekt een

pedagogisch 
medewerker voor de 

peuteropvang

voor 3 ochtenden/
12 uur per week

(Uitbreiding mogelijk door 
combinatie met BSO)

De Vlinder is een multicultureel kindcentrum om trots op te zijn! 
Met een peutergroep met VVE in eigen beheer bieden we vroegtijdige  
ondersteuning in de ontwikkeling van peuters, waarbij taalontwikkeling een  
belangrijk onderdeel is. 
We willen de doorgaande lijn van peuters naar kleuters verder verstevigen door  
te werken aan dezelfde thema’s en met dezelfde methodes en door ouders te  
betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

WIJ BIEDEN
• Een contract conform cao kinderopvang, schaal 6
• Werkdagen in de schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag van 8.15 - 12.15 uur.  

In de schoolvakanties ben je vrij.
• Volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen middels  

onze Tabijnacademie.
• Een positief en enthousiast team en betrokken ouders.
• Uitbreiding uren mogelijk door combinatie met BSO.

JIJ
• hebt een open en reflectieve houding.
• bent communicatief en sociaal vaardig in de omgang met ouders.
• hebt minimaal een relevante MBO opleiding.
• voldoet aan de taaleis VVE en een VVE-certificaat is een pré. 

REAGEREN?

Stuur je sollicitatie per e-mail aan
vacature@tabijn.nl 

t.a.v. Lenneke Kerssens.

Kijk voor uitgebreide informatie op 
https://.vlinder.tabijn.nl of bel Lenneke 

Kerssens of Kelly Kooter, directie 
De Vlinder, op tel. 0251-237766.

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. 

Als vlinder ontdek je de wereld!


