
 

-Pedagogisch medewerker/Sportleider BSO Jump In Meent- 

(m/v) 
15 uur per week op maandag-, dinsdag en donderdagmiddag van 13.30 tot 18.30 uur. In vakanties 

kan je hele dagen ingezet worden. 
 
‘Door middel van sport en spel en natuuractiviteiten werken wij aan de creatieve ontwikkeling van de 
kinderen, in teamverband en individueel. Middels saamhorigheid bieden wij een veilige omgeving om 
de hechting met de kinderen te waarborgen. Centraal staat hierbij om elkaars persoonlijke kwaliteiten 
te benutten en elkaar de ruimte te geven om te ontwikkelen’. 
 
Maak jij ons team compleet?  
Per direct zijn wij op zoek naar een gezellige, sportieve collega voor (sport en natuur) BSO Jump In 
meent. BSO Jump In meent zit aan de honkbalvelden van Zuidvogels. Het bestaat uit 1 groep, 
waarmee we in ontwikkeling zijn om te groeien. Wil jij meehelpen in dit proces? Samen met je 
collega’s organiseer je een activiteitenprogramma voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Zo is geen dag 
op de BSO hetzelfde en maken jullie er steeds weer een feestje van! 
 
Dit ben jij!  
Een kartrekker, pro actief en teamplayer met een groot hart voor kinderen en een passie voor sport. 
Het liefst ben je de hele dag buiten bezig met de kinderen. Je weet overzicht te houden en structuur te 
brengen. Werken met oudere kinderen (leeftijd van 6 t/m 12 jaar) is jouw passie, hierbij daag je de 
kinderen uit in hun ontwikkeling en stimuleer je hun talenten. Daarnaast vind je het belangrijk goed 
contact te onderhouden met hun ouders. Je bent dus in het bezit van goede sociale en 
communicatieve vaardigheden. Samenwerken in teamverband is je op het lijf geschreven, maar 
zelfstandig werken is ook een van jou krachten. Je bezit pedagogische kennis en inzicht en brengt dit 
graag in praktijk. Hierdoor lever je kwalitatief goede opvang aan de kinderen en geeft ze een 
onvergetelijke tijd tijdens de BSO periode. 
 
Dit ga je doen  
• Met het team van pedagogisch medewerkers draag je onze visie en het pedagogisch beleid uit en 
zorg jij voor kwalitatief goede opvang.  
• Bij deze sport BSO ligt het zwaartepunt bij het aanbieden van een gevarieerd aanbod aan Sport & 
Spel en natuuractiviteiten aan de kinderen, waarbij we werken aan de creatieve ontwikkeling van de 
kinderen.  
• Je zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen, waarin ze zich verder kunnen 
ontwikkelen. 
 
 En breng je het volgende mee?  
• Een diploma op minimaal MBO niveau 3 dat voldoet aan de kwalificatie- eisen voor de functie, zoals 
bijvoorbeeld: Sport & Bewegen, SPW 3 of 4, Onderwijsassistent, Pabo, Pedagogiek of SPH.  
• Hetzelfde geldt voor een EHBO certificaat. Of je bent bereid om de cursus te volgen. 
 

Kom jij werken bij Kinderopvang Huizen?  

We werken conform de CAO Kinderopvang. De functie valt in schaal 6. Lijkt het je wat? Stuur dan een 

mail met daarin je cv en een korte motivatie vóór 4 december 2022 t.a.v. Wendy Woudsma, via 

PenO@kinderopvanghuizen.nl.  

Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met de teammanager van deze 

locatie: Simone Westdorp: 0611794829 
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