Zoekt per 1 augustus 2019
Peuterleidster voor 5 dgn in de week (24 - 36 uur in overleg)
In een creatieve, veilige en gezellige omgeving stimuleren we onze peuters een volgende stap te zetten in hun
ontwikkeling, en ze goed voor te bereiden op de basisschool. Peutergroep Prikichi werkt hiervoor nauw samen
met Basisschool de Schakel. De taal op onze school is Nederlands.
Taken en Verantwoordelijkheden:
 Het begeleiden en verzorgen van kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar, zowel in groepsverband als in
individueel opzicht.
 Het scheppen van een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig voelen en waar kinderen zich
verder kunnen ontwikkelen.
 Observeren en registeren van de ontwikkeling van kinderen en dit bespreken met ouders.
 Goede samenwerking en afstemming met collega’s bij Prikichi, de middagopvang en met collega’s van
de basisschool.
 Deelname aan werkoverleg en afstemming van werkzaamheden en dagindeling.
 Het begeleiden van stagiaires.
 Bevorderen van je eigen deskundigheid
Functie-eisen:
 Je hebt een afgeronde pedagogische opleiding (niveau 3-4)
 Zorgzaam, verantwoordelijk en flexibel
 Collegiaal en zelfstandig
 Kennis van de ontwikkelingslijnen van de peuter
 Minimaal 2 jaar passende werkervaring
 Spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
 Kennis en ervaring met het werken via basisontwikkeling en het observatiesysteem Kijk! is een pré.
Arbeidsvoorwaarden
 Een contract voor onbepaalde tijd met een proeftijd van 2 maanden
 Een prima marktconform salaris (oplopende tot max: Afl. 3.978,00, gebaseerd op
40 uur per week
 60 vakantiedagen per jaar
 Collectieve Pensioenvoorziening via de Guardian Group op Aruba
Voor verdere informatie m.b.t. deze vacature kunt u contact opnemen met Claudia Baur, schoolleider, telefoon
00297-5871583 of kijken op onze website www.schakelaruba.com.
Procedure:
Belangstellenden die aan bovenstaand profiel voldoen, worden verzocht uiterlijk
17 mei 2019 per e-mail een sollicitatiebrief en CV te sturen t.a.v. de schoolleider, mevrouw C. Baur
(claudia@schakelaruba.com).
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