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De Stichting Kinderopvang Haren, de leukste kinderopvang, 
zoekt 6 (!) nieuwe collega’s vanwege uitbreiding en zwangerschapsverlof. 

Hieronder de vacatures voor enthousiaste en flexibele pedagogisch medewerkers die 
een passie hebben voor het werken met 4 – 12 jarigen. 

 
BSO’s geven pedagogisch medewerkers de  mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen binnen 

de SKH. Wil jij je vooral richten op het actieve aspect van het werk als pedagogisch 
medewerker, dan is dit je kans! 

 
Onze medewerkers van BSO Biotoop zoeken een collega voor de donderdagmiddag 

(met mogelijkheid tot uitbreiding in de nabije toekomst). 
Ga jij een uitdaging niet uit de weg en heb je zin om deze nieuwe locatie (met kinderen 

in de leeftijd van 8 – 12 jaar) vorm te geven, dan moet je vooral solliciteren. 
 

In verband met zwangerschapsverlof hebben wij een tijdelijke vacature op 
BSO Simsalabrink in combinatie met TSO St. Nicolaasschool 

voor in totaal 14 uur per week. 
De kinderen van de Brinkschool (leeftijd 4 – 6 jaar) worden hier opgevangen op 

maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. 
 

 
Op onze BSO PPS (een nieuwe BSO locatie in de Peter Petersen school in Haren) vangen 

we op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag kinderen op van 4 tot 8 jaar.   
PM-ers met affiniteit met sport en spel, een bevoegdheid om in een gymzaal te werken 

met kinderen en daarnaast ervaring om een locatie in te richten is een pre. 
 (12 uur per week, eventueel uit te breiden met TSO naar 16 uur per week) 

 
BSO de Heksenketel, waar op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag kinderen komen 
spelen van 4 – 8 jaar, heeft (in combinatie met TSO) een vacature van 14 uur per week. 

Op deze gezellige en huislijke BSO werken we samen met OBS de Wissel. 
 

 
Voor BSO Merlijn/Tovenaar zoeken wij 2 nieuwe collega’s die de BSO aan de 

Waterhuizerweg komen versterken. 
Je werkt ook hier op maandag-, dinsdag en donderdagmiddag of je bent flexibel en 

komt werken als de bezetting dit vraagt. 
Voor deze locatie geldt het als een pré als je meer dan een jaar in het bezit bent van 

een rijbewijs en bereid bent om op de BSO bus te rijden.  
(10 uur per week, eventueel uit te breiden met TSO naar 15 uur per week) 
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Wat wij van jou vragen: 

 Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging 
van kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar; 

 Je begeleidt de kinderen individueel, maar ook in groepsverband; 

 Je zorgt dat kinderen zich veilig voelen; 

 Je stimuleert de ontwikkeling van kinderen door het uitvoeren van diverse 
activiteiten; 

 Je levert een sportieve bijdrage op het gebied van sportactiviteiten; 

 Je draagt zorg voor goede communicatie met ouders en scholen 
  
Wij bieden: 

 Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng; 

 Een prettige werksfeer bij de leukste Kinderopvang; 

 Een collegiaal en betrokken team; 

 Salaris volgens de CAO Branche Kinderopvang Nederland. 
 
Functie eisen: 

 Je hebt een afgeronde kindgerichte opleiding die volgens de normen van de CAO  
Kinderopvang voldoet; 

 Je bent flexibel en sportief; 

 Je hebt  kennis  en ervaring in de pedagogiek; 

 Je houding is betrokken, kindgericht en respectvol; 

 Je voelt de behoeften en interesses van kinderen (leeftijd vanaf 4 jaar) goed 
aan; 

 Je bent enthousiast, vriendelijk, flexibel en creatief, kortom, je bent de 
leukste; 

 Je kunt prima zelfstandig werken, maar ook in teamverband; 

 Je bent sociaal en communicatief sterk; 

 Je kunt een actieve bijdrage leveren op het gebied van activiteiten. 
 
Spreekt één van deze vacatures je aan?  
Laat het ons dan zo snel mogelijk weten! 
 
Stuur je motivatiebrief en CV vóór 14-06-2017 naar Linda Nijenhuis 
l.nijenhuis@kinderopvangharen.nl. 
 
Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met 
Margreet Boiten (manager van locatie Waterhuizerweg) 06-52 52 31 87 
Emmie Huiskes (manager van de thema BSO’s) 06-55 77 50 09 
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