
OVER KINDCENTRUM Het Stroomdal
Wij zijn een relatief klein kindcentrum. Al onze kinderen, leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers kennen elkaar, er heerst bij ons een gemoedelijke sfeer. In een prachtig 
nieuw gebouw bieden wij kinderopvang en onderwijs aan. Onze opvang is kleinschalig, we 
werken met één groep kinderdagopvang en twee groepen voor buitenschoolse opvang. 
Het team bestaat uit 6 enthousiaste pedagogisch medewerkers die met elkaar onze 
opvang tot een fijne plek maken. Wil je meer weten over Het Stroomdal? Neem een kijkje 
op onze website en loop alvast een virtueel rondje door ons gebouw: 

www.ckchetstroomdal.nl augustus zitten wij in een prachtig nieuw gebouw en 

bieden wij naast onder
Jij:
• Bent enthousiast, betrokken en flexibel.

• Bent een teamspeler en vindt het leuk om deel uit te maken van ons integrale team.

• Beschikt over een diploma van een kindgerichte opleiding op MBO en/of HBO-niveau die 

kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker.

• Werkt graag op het kinderdagverblijf maar vindt het ook leuk om dat af te wisselen met een 

BSO-groep.

• Hebt 3F taalniveau Nederlands, werken met baby's en VVE (of je bent bereid om dit te 

behalen).

Wij bieden:

• Leuke kinderen, bij ons heerst een gemoedelijke sfeer.

• Een hele fijne binnen- en buitenomgeving.

• Een betrokken team.

• Een baan van minimaal 20 uur per week.

• Inschaling in schaal 6 CAO Kinderopvang.

• Een tijdelijk contract voor 1 jaar, bij een goede beoordeling wordt deze omgezet in een 

contract voor onbepaalde tijd.

• Heb je naast de vacature op ons kindcentrum interesse in het werken vanuit onze 

vervangingspool (kdv, vso, bso en peuteropvang)? Dan bestaat de mogelijkheid tot uitbreiding 

naar maximaal 36 uur per week (min-max).

• Heb je interesse? Reacties met CV kunnen gemaild worden naar: 

hetstroomdal@ckcdrenthe.nl Reageren kan tot dinsdag 7 februari.

vacature Het Stroomdal Zuidlaren
Pedagogisch Medewerker (20 uur)
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