
 
Gezocht:  

Enthousiaste Pedagogische 
Medewerkers 

KC De Kloostertuin 
Maximaal 30 uur per week 

 
 
 
 
 

Kindcentrum De Kloostertuin is een kindcentrum waar kinderen van nul tot dertien jaar 
van 7.00 uur tot 19.00 uur gebruik kunnen maken van onderwijs, opvang en eventueel 

zorg. Kindcentrum De Kloostertuin bestaat uit twee afdelingen, te weten een 
Jenaplanafdeling en een Leonardo-afdeling (onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen). 

 
Wij verzorgen naast onderwijs ook kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Deze 

opvang biedt voor kinderen een plek om met elkaar te spelen, gevarieerde activiteiten te 
doen en zich spelenderwijs te ontwikkelen. Ieder kind is uniek en heeft een eigen ritme 

waarin hij/zij zich plezierig voelt. Ons aanbod is erop gericht om kinderen van alle 
leeftijden uitdaging en plezier te bieden in een veilige en vertrouwde omgeving. 

 
Ben jij een enthousiaste pedagogisch medewerker met hart voor de kinderen en voor 

opvang? Zoek jij een mooie locatie, fijne kinderen en ouders? 
Zorg jij ervoor dat kinderen een mooie dag bij ons beleven? 

Dan is een baan bij Kindcentrum De Kloostertuin iets voor jou! 
 
Wij zoeken zo spoedig mogelijk een pedagogisch medewerker. Ben jij de persoon die: 
 

• Een teamspeler is en deel wil uitmaken van ons integrale team (onderwijs en 
opvang werken samen); 

• Wil bijdragen aan de ontwikkeling van een professionele, lerende organisatie; 
• Beschikt over een diploma van een kindgerichte opleiding op MBO en/of HBO-

niveau die kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker; 
• In het bezit is van een 3F taalniveau Nederlands en VVE (of bereid om deze te 

behalen); 
• 5 Dagen per week beschikbaar is, of in overleg een aantal dagen beschikbaar is? 
• Professioneel en vaardig is in het begeleiden en verzorgen van kinderen; 
• Oog heeft voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. 

 
Wij bieden je: 
 

• Een fijne werkplek met leuke collega’s, ouders en geweldige kinderen; 
• Aantal uren in overleg, wij denken graag met je mee. Maximale taakomvang is 30 

uur; 
• Scholing is mogelijk; 



• Inspirerende workshops bij CKC Drenthe; 
• Inschaling in schaal 6 CAO kinderopvang; 
• Een tijdelijk contract voor 1 jaar, bij een goede beoordeling wordt deze na een 

jaar omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. 
 
Interesse?  
Hebben we je interesse gewekt? Reacties met CV kunnen tot 6 februari a.s. gemaild 
worden naar: j.ozinga@ckcdrenthe.nl of mensenorganisatie@ckcdrenthe.nl. Word je 
uitgenodigd voor een gesprek, dan plannen we samen een datum. 


