
 

Vacature Pedagogisch medewerker  

BSO de Planthof 

CKO KleurRijk is een kinderopvangorganisatie, welke kleinschalige, uitdagende opvang biedt 

vanuit een christelijke levensvisie. Wij staan voor persoonlijke aandacht voor ieder kind, 

huiselijkheid en ervaringsgerichte activiteiten met veel aandacht voor creativiteit en sport. In 

Emmeloord bieden we in samenwerking met basisschool de Planthof naschoolse opvang, 

voorschoolse opvang en peuteropvang aan.   

We werken als zelforganiserend team en zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 

van de BSO en de peutergroep. Het werken als pedagogisch medewerker binnen 

zelforganiserende teams houdt meer in dan alleen groepswerk, ook administratie, 

klantencontact, pr, budgettering en jaarplannen maken, zijn o.a. onderdelen van de 

werkzaamheden.  

Voor onze BSO en peutergroep op de Planthof Emmeloord zoeken we: 

● per direct een pedagogisch medewerker voor de vrijdagmiddag op de BSO en de 

mogelijkheid om in te vallen op de maandag, dinsdag en donderdag op de BSO dan 

wel de peutergroep.   

Deze vacature is eventueel te combineren met de BSO vacature op de Helmstok.  

 

Herken je je in onderstaand profiel en ben je in bezit van de vereiste opleiding om in de 

kinderopvang te mogen werken, dan horen we het graag. 

 

● passie voor kinderen en voor de liefde van Jezus 

● Zelfstandig kunnen en willen werken  

● goede sociale- en communicatieve vaardigheden 

● pro-actief en flexibel 

● Reflectief over eigen handelen en in staat op positieve wijze 

feedback te ontvangen en geven aan collega’s 

● enthousiast over de visie van CKO KleurRijk om vanuit Gods liefde 

kinderen een stabiele en stimulerende plek te bieden en hen zo 

te helpen groeien en ontwikkelen  

● Organisatorische taken naast groepstaken zoals bijvoorbeeld 

klantcontact, toepassen van pedagogisch beleid of het schrijven 

van werkplannen 

● een EHBO-diploma voor kinderen is een pré 

 

Je kunt je brief en CV zo snel mogelijk maar uiterlijk tot en met 21 februari sturen naar 

deplanthof@kleurrijk.nl. 

 

 



 

Voor vragen of meer informatie over onze organisatie of de vacature kun je bellen met 

medewerkers van BSO de Planthof 06-30931071 of kijken op onze website www.kleurrijk.nl.  
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

https://www.kleurrijkkinderopvang.nl/

