Centrumbrede medewerker (OA/PM)
Basisschool Natuurlijk!/Kindcentrum Robinson
BLERICK | 0,8 – 0,9 FTE | TIJDELIJK | PER 1-9-2022
Basisschool Natuurlijk! en Spring Kinderopvang slaan de handen ineen! Wij zoeken een nieuwe
collega voor deze unieke combinatiefunctie, waarbij jij zowel voor de klas als in de vrije tijd van onze
kinderen een belangrijke rol speelt. Ga jij de verbinding aan tussen het onderwijs en de
kinderopvang bij kindcentrum Robinson in MFC op Expeditie?
Jouw werkzaamheden zijn verdeeld over onze twee organisaties. Vanaf het middaguur ga je aan de slag met de
basisschoolleerlingen en ondersteun je de docent met de werkzaamheden. Na schooltijd werk je op de BSO en
ben je verantwoordelijk voor de opvang en vrijetijdsbesteding van de kinderen.

Wie zijn wij?
Basisschool Natuurlijk! is een samenleving in het klein. Ruim 400 leerlingen met 20 nationaliteiten: een
kleurrijke en diverse doelgroep. Iedereen mag er zijn, wordt gezien en begrepen. We bieden een kansrijke en
ontwikkelgerichte omgeving om te groeien als kind, maar ook als leraar en ouder. We hechten belang aan een
sociaal goed en veilig klimaat, waarin niemand wordt buitengesloten en de deur altijd open staat. Er heerst een
professionele leergierige cultuur in het team waarbij niet alleen zelfredzaam, maar ‘samenredzaam’ een
belangrijke term is. Nieuwsgierig naar onze school? Bekijk hier de impressievideo!

Ben jij de centrumbrede medewerker die…


enthousiast, creatief, flexibel en open is?



communicatief sterk is en een verbindende factor kan zijn tussen school en BSO?



verantwoordelijkheid draagt voor de dagelijkse opvang en verzorging van kinderen?



een professionele houding heeft en betrouwbaar omgaat met (kind)gegevens?



snel dingen doorziet en signaleert en hier vervolgacties op kan uitzetten?



samen met je collega’s op de groep afstemt wat er nodig is in de groep en in de ondersteuning en
begeleiding van individuele leerlingen, kinderen of subgroepen?

Daarnaast beschik je over


een diploma leraarondersteuner/onderwijsassistent of pedagogisch
medewerker;



affiniteit met de doelgroep 4-12 jaar;



een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Kerobei
Natuurlijk! is onderdeel van stichting Kerobei, een door talent en ambitie
gedreven onderwijsorganisatie. Kerobei beheert 18 scholen, waarvan 2
scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor hoogbegaafden.
Als medewerker van Kerobei deel je samen met bijna 500 collega’s
dezelfde passie: hoogwaardig, passend onderwijs realiseren voor ruim
4.500 leerlingen. Binnen deze organisatie bieden we optimale kansen
vanuit eigenaarschap voor kind, ouder en medewerker.

Wij bieden jou


Een tijdelijke baan voor 32 tot 36 uur per week verdeeld over 5
middagen in de week. Je werkt van 12:00 uur tot 14:00 uur als
onderwijsassistent en van 14:00 tot uiterlijk 18:30 uur op BSO;



Een marktconform salaris cao Kinderopvang incl. 8%
vakantiegeld en 3% eindejaarsuitkering;



Ontwikkeling in ontmoeting

Ontwikkelmogelijkheden en de juiste begeleiding waar nodig.

Enthousiast? Solliciteer!

Kerobei zijn wij allemaal!
We gaan samen voor de kansen van
alle kinderen. Wij hebben de
overtuiging dat dit alleen kan wanneer

Je bent overtuigd, dit wordt jouw nieuwe baan! Solliciteer dan direct via

we ontwikkelruimte voor onze

de website van Spring middels deze link. Upload je cv en motivatie en

professionals creëren.

zodra wij jouw sollicitatie hebben ontvangen zal onze recruiter contact
met je opnemen.

Een samenwerkingsverband van unieke
scholen en op basis van vrijheid en

Bij een uitnodiging voor een kennismaking ontvang je van ons een
bevestiging. Wij voeren de kennismakingsgesprekken op de locatie
waarvoor je hebt gesolliciteerd zodat we je kunnen rondleiden. Het is
natuurlijk leuk om te zien waar je komt te werken en wie je collega’s
gaan zijn!
Heb je nog vragen over de vacature of wil je meer informatie over
basisschool Natuurlijk!? Bel dan met Nicole Hamers (directeur) via 077323 0414. Je kunt natuurlijk ook onze website bezoeken!
Heb je nog vragen over de vacature of wil je meer informatie over
Kindcentrum Robinson? Bel dan met Sandra Hermans (manager) via 0629567971 of mail naar shermans@spring-kinderopvang.nl.

professionele verantwoordelijkheid.

