
 

 
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. Kinderopvang Harderwijk BV, biedt daarnaast Buitenschoolse Opvang voor kinderen in de leeftijd van 
4-13 jaar. 
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 al onze speelzalen en BSO-locaties is er iedere dag van alles te beleven 
en te leren en kunnen kinderen nieuwe mogelijkheden ontdekken. Wij zijn gericht op het Spelenderwijs stimuleren van de brede 
ontwikkeling. 

 
 
 

Voor de  locatie Pippeloentje zoeken wij, in verband met pensionering van één van onze pedagogisch 
medewerkers met ingang van 22 mei 2023 een: 
 

Pedagogisch medewerker 
(18,66 uur ) 

 

Ben jij iemand die: 

• Per mei inzetbaar is voor 5 ochtenden van 8.15-12.30 uur. 

• Het een uitdaging vind om in samenwerking met de basisschool een goede invulling te geven aan de doorgaande leerlijn. 

• Bereid is om extra taakuren voor de VVE-taken in te vullen bovenop de contracturen. 

• Het peuterspeelzaalwerk in de school en in de wijk een ‘gezicht’ kunnen geven 

• Goed kan samenwerken en reflecteren op eigen handelen. 
 
Solliciteer dan op deze mooie en unieke baan! 

 

Wat ga je doen? 

Pippeloentje is gevestigd in basisschool het Talent in de wijk Frankrijk. Het team van Pippeloentje bestaat op dit moment uit 2 pedagogisch 
medewerkers en een vrijwilliger. Pippeloentje is een peuterspeelzaal met een gevarieerde samenstelling van kinderen, waarbij verschillende 
opvoedstijlen tegelijk gehanteerd moeten worden. Eigenschappen als stressbestendigheid en flexibiliteit zijn een pré. Een individuele 
benadering van ieder kind waarbij ruimte wordt geboden voor maatwerk en een goed contact met de ouders is belangrijk binnen deze 
locatie. 
De nieuwe collega moet zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheid nemen en beschikken over een goed 
organisatievermogen. Centraal staat het bieden van een warme, vertrouwde en veilige omgeving waardoor het kind zich spelenderwijs kan 
ontwikkelen  

 

Wat kun je?  

Je bent in het bezit van een 3F taalcertificaat, een geldig EHBO diploma en, bij voorkeur, VVE gecertificeerd. Je hebt een minimaal een SPW3-
opleiding op pedagogisch gebied afgerond. Je hebt een duidelijke visie op de voorschoolse ontwikkeling van jonge kinderen en je bent 
communicatief vaardig. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je bent daadkrachtig en doortastend.  
 

Reageren? 
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 
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