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PEDAGOGISCH MEDEWERKER (0,5-0,6 fte) 
(Winsum en Leens) 
 
Het ene moment help je Kirsten met schilderen en even later geef je Daan een compliment omdat hij zelf de 
borden en de bekers op tafel heeft gezet. Je motiveert kinderen om het allemaal zelf te proberen. Geloven in 
de kracht van ieder kind en bijdragen aan het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Daar word je blij 
van! 
Word je ook blij van de eerste woordjes van baby’s of van een kind dat enthousiast zijn eerste stapjes zet? Of 
wil je samen buiten op ontdekkingstocht gaan? Kortom plezier maken en ondertussen bijdragen aan de  
ontwikkeling van kinderen samen met leuke collega’s? Dan hebben wij de ideale job voor jou! 
 
Wat ga je doen 
Als pedagogisch medewerker zorg je voor een veilige omgeving waar kinderen zich thuis voelen. Je verzorgt 
en begeleidt de kinderen volgens het pedagogisch beleid. Met de ouders en je collega’s praat je over de 
ontwikkeling van de kinderen. Je organiseert de leukste activiteiten. Die stem je af op de leeftijd en interesse 
van de kinderen.  Wij werken vanuit vier aandachtsgebieden, namelijk: 

ü sport en bewegen 
ü voeding en gezondheid 
ü taal 
ü kunst en cultuur 

We houden van de natuur en zijn dan ook graag buiten. We houden er ook van dat de locaties netjes zijn. 
Samen zorgen we ervoor dat het schoon blijft. We willen ook graag op de hoogte blijven van de nieuwste 
ontwikkelingen door vakliteratuur te lezen, trainingen en scholing te volgen. 
 
We bieden je 
Een fijne werkomgeving en leuke collega’s. Er is aandacht voor jou en jouw ontwikkeling. Je professionele 
inbreng wordt altijd gewaardeerd. Financiële waardering volgens CAO Kinderopvang schaal 6, 8% 
vakantiegeld, reiskostenvergoeding en een tegemoetkoming op je zorgverzekering. 
 
We vragen 
Een enthousiaste persoonlijkheid met een actieve instelling 
Je professionaliteit aan te tonen door relevante diploma’s op ten minste het niveau van MBO-4. Ben je ook 
nog VVE-gecertificeerd en/of 2F-3F gecertificeerd dan is dat absoluut een pré. 
 
Wil je bij ons horen 
Stuur dan je motivatiebrief en cv naar info@degrondzeiler.nl ter attentie van Giena van der Veen. Wil je 
eerst wat informatie hebben dan kan je bellen met 06-23879612 en krijg je Giena direct aan de telefoon.  
 
Stuur je brief snel. We willen je graag spoedig ontmoeten! 
 


