
  

                                            
Vacature  De Proeftuin zoekt bevlogen pedagogisch medewerker!   
  
De Proeftuin is een kindcentrum in Zwolle met een eigen concept.   
Een plek waar onderwijs en opvang samenkomen vanuit een christelijke identiteit.    
  
God maakte de mens met zintuigen, gaf hem een lichaam en  maakte hem bewust van de schepping (de  
natuur, het bewegen, de seizoenen). Daarmee spelen op De Proeftuin ritme, ruimte en rituelen een grote  
rol.    
  
Op De Proeftuin vinden we verhalen en vorming belangrijk. We zien De Proeftuin als een ontmoetingsplaats  
wa ar kinderen zich natuurlijk kunnen ontwikkelen. De plek waar je het leven leert proeven!    
  
De algemene visie van De Proeftuin is te vinden op   w ww.deproe f tuinzwolle.n l   
  
Het kindcentrum is volop in ontwikkeling. Vanwege groei binnen de opvang zijn we op zoek naar 
een enthousiaste 
pepedagogisch  

    pedagogisch medewerker.    
   
  
Profiel van de medewerke r   
De Proeftuin is een kindcentrum met een geheel eigen kijk op ontwikkelen en leren. Vandaar dat wij  
medewerkers vragen met de volgende kenmerken:     
  

‘De christelijk pedagoog met uitzonderlijke interesses!’   
●   Met een hart voor kinderen en aansluiting bij  hun belevingswereld   
●   Een pedagogisch medewerker met karakter en veerkracht*   
●   Competent in kunst, muziek, natuur, verhalen vertellen of bewegen     
●   Analytisch, onderzoekend en op zoek naar verbetering   

  
Praktisch   

-   De Proeftuin is gestart in augustus 2021 aan de    Monteverdilaan 202 in Zwolle.   
-   Voor de functie pedagogisch medewerker is een combinatie van KDV en de BSO een pré.   
-      
-   

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang  
  

  
Het aantal uur is in overleg 
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Reager en   
Wil jij met ons meewerken op De Proeftuin?     
Stuur dan je motivatie met CV vóór maandag 30 mei naar  deproeftuin@kleurrijk.nl     
Voor meer informatie kan je bellen naar: 0636233435  -    
Website:  www.deproeftuinzwolle.nl     
  
Interesse in mobiliteit en sollicitaties op de functie worden vertrouwelijk behandeld.  
   
  
  
* Kenmerken van  veerkrachtige   professionals:   
1 .  Verzoend verleden     -   emotionele stabiliteit   
2 . Realistisch optimisme      - gezond en sterk basisvertrouwen   
3 . Oplossingsgericht     -   pro - actief   
4 . Werken met je talenten   -   ontwikkelen en trainen van je talenten   
5 . Discipline       -   gezond bewegen, slapen en voeding , tijd voor reflectie en meditatie   
6 . Zelfbewustzijn en passie   -   zinvol actief   
7 . Gezonde relaties     -   sterke emotionele intelligentie   
  
         
  


