
 
 
 
Gezocht: 

Enthousiaste Pedagogisch Medewerker 
Kindcentrum De Wegwijzer in 2e Exloërmond 

Min. 18 uur per week 
 
 
 
De Wegwijzer is een open, christelijk kindcentrum in 2e Exloërmond. Iedere dag komen kinderen 
van 0 – 13 jaar naar ons kindcentrum voor kinderopvang en primair onderwijs. We bieden op dit 
moment onderwijs aan 90 kinderen en opvang aan ongeveer 60 kinderen. Opvang en onderwijs 
zitten in hetzelfde gebouw en werken veel samen. Door op een veilige, verantwoordelijke en 
respectvolle manier met elkaar om te gaan, creëren we een positief klimaat waarin kinderen zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. Hiervoor maken we gebruik van PBS: Positive Behavior Support. 
 

Ben jij een pedagogisch medewerker met hart voor de kinderen? 
Past een positieve manier van het benaderen van kinderen bij jou? 

Wil jij deel uitmaken van een enthousiast en betrokken team met collega’s? 
Dan is een baan bij kindcentrum De Wegwijzer iets voor jou! 

 
In verband met vervanging zoeken wij z.s.m. een pedagogisch medewerker. Ben jij de persoon die: 

• Een teamspeler is en deel wil uitmaken van ons integrale team (onderwijs en opvang); 
• 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); 
• Bereid is om wisselend ingezet te worden in onze kinderopvang, peuteropvang en BSO; 
• 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; 
• Een baan van minimaal 18 uur per week op basis van vervanging, met de mogelijkheid om 

meer te werken op andere kindcentra via de vervangingspool van CKC Drenthe;  
• Inschaling in schaal 6 CAO kinderopvang; 
• Een tijdelijk contract voor 1 jaar bij CKC Drenthe, 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 uiterlijk 30 maart a.s. gemaild worden 
naar: dewegwijzer@ckcdrenthe.nl. Word je uitgenodigd voor een gesprek, dan plannen we samen 
een datum.  
 


