Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH) is dé aanbieder van peuteropvang en vroeg- en voorschoolse educatie
in Harderwijk. Wij werken met het VVE-programma Uk en Puk en het Kindvolgsysteem KIJK! en hanteren een
duidelijk dagritme en activiteitenprogramma.
Voor kinderen is elke dag een ontdekkingstocht. Wij vinden het belangrijk kinderen een veilige plek te bieden om
samen te spelen, te leren en leeftijdsgenootjes te ontmoeten. Bij onze locaties is iedere dag van alles te beleven en
te leren, kunnen kinderen nieuwe mogelijkheden ontdekken en wij zijn gericht op de stimulering van de brede
ontwikkeling.
Om de wachtlijst binnen de wijk Drielanden deels op te lossen start SKH met ingang van 1 februari 2022 een
nieuwe (tijdelijke) peuterspeelzaal bij basisschool Wolderweide. We kunnen binnen deze speelzaal in ieder geval
voor de periode van febr 2021 tot sept 2023 opvang gaan bieden aan 8 peuters op de maandag- en
woensdagochtend.
In verband met deze uitbreiding zoeken wij met ingang van 1 februari 2022

Pedagogisch medewerker
2 ochtenden per week
Ben jij iemand die:
•
Graag samen met de kinderen de wereld gaat ontdekken
•
Zelfstandig de groep kan draaien
•
Het een uitdaging vindt om via een gevarieerd activiteitenaanbod de ontwikkeling van peuters te stimuleren
•
Reflecteert op eigen handelen
•
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
•
Op maandag en woensdagochtend beschikbaar is.
Dan komen we graag met je in contact!

Wat ga je doen?
Deze nieuwe speelzaal wordt gehuisvest binnen basisschool Wolderweide in de wijk Drielanden. We maken gebruik van een ruimte die ’s
middags gebruik wordt door de BSO van ProKino. Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van maximaal 8 peuters en uitvoering van het
inhoudelijke programma. Je hebt een eigen inbreng bij de vormgeving van het programma voor deze nieuwe locatie en stemt daarin goed af
met de IB-er en coördinator. Daarnaast verricht je extra verschillende taken en oudergesprekken buiten kindtijd.
Er wordt gewerkt met de methode Uk en Puk. Centraal daarin staan de peuters en het bieden van een warme en vertrouwde omgeving
waarin het kind zich optimaal mag ontwikkelen. Je staat alleen op een groep van maximaal 8 peuters met, indien beschikbaar, een
vrijwilliger. Waar mogelijk zoek je de samenwerking en afstemming met de leerkrachten van de onderbouw van basisschool de Wolderweide
om de doorgaande ontwikkellijn vorm te geven.

Wij vragen:
•
•
•
•
•

Een MBO/HBO-opleiding op Pedagogisch gebied (SPW 3, 4, SPH, onderwijsassistent)
In het bezit van een taalcertificaat conform de landelijke richtlijn. (3F op de onderdelen mondelinge taalvaardigheid en lezen)
Geldig Kinder EHBO certificaat
Zelfstandig, communicatief, creatief, daadkrachtig, initiatiefrijk, reflecterend en flexibel
Kennis van en ervaring met het programma Uk en Puk en het ontwikkelvolgsysteem KIJK, is een pré

Wat kun je?
Je bent in het bezit van een 3F taalcertificaat en een geldig EHBO diploma. Je hebt een minimaal een SPW3-opleiding op pedagogisch gebied
afgerond en hebt bij voorkeur enige ervaring in het werken binnen een peuterspeelzaal. Je hebt een duidelijke visie op de voorschoolse
ontwikkeling van jonge kinderen en je bent communicatief vaardig. Je beschikt over organisatievermogen en bent stressbestendig en
initiatiefrijk. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je bent daadkrachtig en doortastend.

Interesse?
Solliciteren op bovenstaande vacature kan door je sollicitatiebrief voorzien van motivatie en CV te sturen naar e.buter@skh-harderwijk.nl
Voor evt vragen kan contact opgenomen worden met Evelien Buter, coördinator SKH: 06-21933767

16 locaties in Harderwijk en Hierden
(0341) 46 01 83 (8:30 – 12:00 uur)
info@skh-harderwijk.nl
www.skh-harderwijk.nl

