
VACATURE 
Pedagogisch Medewerker 

SOKS Haarlemmermeer biedt voor zeven openbare basisscholen in de Haarlemmermeer 

buitenschoolse opvang binnen de vertrouwde omgeving van de school met één doorgaande 
pedagogische lijn. We zijn ver met de samenwerking tussen school en BSO, zowel op de 

werkvloer als in de bestuurlijke lijn. Daarmee hebben we een uniek concept in handen dat goed is 
voor de ontwikkeling van kinderen. 

In verband met de groei van Buutvrij, waar we opvang bieden voor kinderen van obs ’t Joppe, 

zoeken wij per direct een: 

Pedagogisch medewerker buitenschoolse opvang (BSO) 

 Dagelijkse begeleiding van kinderen in de basisschoolleeftijd

 Organiseren en uitvoeren van een activiteitenplan

 Contact onderhouden met ouders en leerkrachten

 Meewerken aan de PR van de locatie

Werktijden: 

Naschoolse opvang: maandag, dinsdag en donderdag van 14:30 uur tot 18:45 uur, woensdag van 
11:30 uur tot 18:45 uur. Vakanties hele dagen. 

Voorschoolse opvang: maandag, dinsdag en donderdag van 7:00 tot 8:45 uur. 
Het aantal vaste uren van de vacature is gemiddeld 28 uur per week.  

(uitbreiding van uren is in overleg mogelijk, eventueel op andere locaties) 

Naar wie zijn wij op zoek? 

 Je bent in het bezit van een diploma: SPW/PW 3/4 of Sport en Bewegingsbegeleider 3/4,
HBO SPH of PABO

 We verwachten een initiatiefrijke, enthousiaste en flexibele werkhouding.

 We zien dat je een creatieve en kindgerichte werkhouding hebt.

 Je kunt goed zelfstandig werken en bent ook een teamplayer.

 We zien goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Wat bieden wij ? 

 Een leuke, uitdagende baan op een locatie waarbij school en BSO nauw met elkaar in

verbinding staan en goed samen werken.

 Een goede werksfeer waarbij veel ruimte is voor eigen initiatief.

 Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO kinderopvang in schaal 6.

Ben jij die enthousiaste flexibele medewerker die zin heeft in een nieuwe uitdaging? Wacht dan 
niet en mail een sollicitatiebrief vóór 21 maart 2019 aan: 

Renate Wamelink 
Coördinator SOKS 

023-5640999 
renate.wamelink@sopoh.nl 

mailto:renate.wamelink@sopoh.nl

