
 

 

-Pedagogisch medewerker/Sportleider BSO Jump in- 
20/25 uur per week  

Werkdagen BSO in overleg, tijden van 13.30 tot 18.30 uur 
Tijdens schoolvakanties kan je hele dagen werken. 

 
“Bij Jump in geven we ruimte, verantwoordelijkheid en uitdaging om actief en sportief bezig te zijn.” 

 
 
Maak jij ons team compleet? 
Wij zijn op zoek naar een gezellige collega voor (sport) BSO Jump In. BSO Jump In zit aan de 
sportvelden van SV Huizen. Het bestaat uit 3 groepen en je komt in een enthousiast, gezellig en open 
team te werken. Naast de sportvelden maken wij ook gebruik een sportzaal. 
Samen met je collega’s organiseer je een super tof sportprogramma 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! 
Daarnaast hebben we veel contact met onze chauffeurs. Samen met hen verzorgen wij het vervoer 
van de kinderen binnen de gehele organisatie. Denk hierbij aan kinderen van school halen en het 
mede mogelijk maken van het clubjesvervoer binnen Kinderopvang Huizen. 
 
Dit ben jij! 
Een enthousiast, flexibel en sportief persoon die liefde heeft voor het vak en houdt van een grapje. 
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. 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 binnen de BSO.  
 
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. 
 

Een aantal highlights uit een dag als pedagogisch medewerker bij (sport) BSO Jump In: 

• De middag opstarten met een gezellig praatje met collega’s.  

• Met elkaar in goed overleg een activiteitenplanning voor de week maken met uitdagende 
activiteiten voor alle leeftijden. 

• Een luisterend oor bieden voor de kinderen. 

• Sportieve activiteiten aanbieden zoals een fanatiek potje trefbal of blokjesroof. 

• Tijdens het haalmoment van de kinderen een leuk gesprek voeren met de ouder en kind, 
waarin het kind de ruimte heeft om zijn/haar beleving van de dag te vertellen.  

• Altijd zin hebben in nieuwe uitdagingen van de volgende dag. 
 

Wat hebben wij jou te bieden? 

Een functie waarin je echt de ruimte krijgt voor eigen inbreng en ideeën, binnen een hecht team waar 
een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel heerst. Bovendien is er binnen Kinderopvang Huizen veel 
aandacht en ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling.  
Jouw salaris ligt conform de CAO Kinderopvang in schaal 6. 

 
Solliciteer nu! 
Stuur een mail met daarin jouw cv, korte motivatie t.a.v.Kirsten Ippel, via 
peno@kinderopvanghuizen.nl. 
 
Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met de teammanager van deze locatie:  
Lydia Pasterkamp: 06-51066091. 
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