
Vacature pedagogisch medewerker peuterspeelgroep Heisa Hop  

Wij zoeken jou!! 

Jij bent de juf waar kinderen naar vragen als je er niet bent. Jij zorgt ervoor dat 
peuters graag naar de speelgroep komen! Jij weet een omgeving te creëren waar 
kinderen zich veilig en thuis voelen, en waar ze zich kunnen ontwikkelen. Jij weet 

hoe je originele en leerzame activiteiten voor kinderen kunt verzinnen en begeleiden. 
Met jouw creativiteit stimuleer je de ontwikkeling van de kinderen. Ouders 

vertrouwen hun kind blindelings aan jou toe. Je stelt ouders op hun gemak en je 
kunt op een professionele manier gesprekken met ouders voeren. Jij laat ouders 

merken dat alles draait om de ontwikkeling en vooral het welbevinden van hun kind. 
Daarnaast ben je flexibel en collegiaal en hou je ervan om samen met je collega’s te 
werken aan vernieuwing en vooruitgang.  

 
Wie zijn wij? 

 
Peuterspeelgroep Heisa Hop is een kleinschalige speelgroep met 1 locatie waar wij 

onder deskundige begeleiding kinderen gelegenheid geven in een vertrouwde, 

uitdagende en veilige omgeving met leeftijdsgenootjes te spelen en te leren. 

Rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van ieder kind en zijn 

omgeving. De activiteiten zijn gericht op een goede aansluiting op het 

basisonderwijs. We ontvangen wekelijks ongeveer 50 peuters uit Lienden en 

omstreken. De meeste peuters komen 2 of 3 dagdelen per week. Het prettige aan de 

kleinschaligheid van onze speelgroep is het contact met de ouders en de kinderen. 

Dit zorgt voor een goed en wederzijds vertrouwen. 

Wij zijn 6 dagdelen per week geopend, 40 weken per jaar. De schoolvakanties zijn 

we gesloten.  

We werken met een klein team van 3 leidsters. Onze speelgroep is zelfstandig. 

Samen dragen wij de zorg voor de kinderen die onze speelgroep bezoeken en 

daarnaast verzorgen we ook alles op het gebied van financiën en beleid. Wij zijn 

teamplayers. We vullen elkaar aan en helpen elkaar waar nodig. We vinden het 

belangrijk dat onze speelgroep goede kwaliteit levert en daar werken we dagelijks 

aan.  

Dit ga je doen: 

 
Je werkt 4 dagdelen per week met je vaste collega’s. Maandagochtend, 

dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. 
Als pedagogisch medewerker zorg je dat je de kinderen ziet en dat het programma 
wat je draait aansluit op behoefte van kinderen. Jij zorgt ervoor dat de kinderen in 

een fijne en veilige omgeving kunnen spelen, ontwikkelen en groeien. Het aankleden 
en onderhouden van de groepsruimte is daarbij van belang.  

Ons doel is kinderen een goede voorbereiding te geven op de bassischool en daar 
denk jij in mee. Samen met je team bedenk je passende activiteiten bij de thema’s 

van piramide, afgestemd op ons pedagogisch beleid. Bij voorkeur kan je met een 
vve-programma (piramide) werken of ben je bereid hier een cursus voor te volgen. 



Daarnaast kan jij stappen ondernemen als een kind meer nodig heeft dan ons 

normale dagprogramma bied. Jij neemt dan het initiatief om het gesprek met ouders 
en collega’s aan te gaan als dat nodig is. Jij bent de pedagogisch expert en jouw 

deskundigheid is van belang. 
Daarnaast draait het ook om plezier hebben met je collega’s en is er ruimte voor 
jouw persoonlijke ontwikkeling. De startdatum voor de vacature is 21 augustus 2023. 

 
Wat vragen wij? 

 
Een afgeronde en kwalificerende opleiding voor de kinderopvang  op minimaal mbo-3 
of 4 niveau. Er zijn meerdere opleidingen die kwalificeren. Daarvoor kun je de 

diploma check doen op:  
www.kinderopvang-werkt.nl 

 
Soort dienstverband: Parttime 

Parttime uren: 15 uur 
Salaris: De functie valt in schaal 6 conform CAO Kinderopvang. Dat betekent op basis 
van een 36-urige werkweek een salaris van minimaal  

€ 2.188 en maximaal € 2.979 bruto per maand (afhankelijk van je ervaring). 
Secundaire arbeidsvoorwaarden: cao kinderopvang, pensioenopbouw 

Aanvullende vergoedingen: vakantiegeld 
Certificaat:  -VOG (vereist), 

    -opleiding VVE liefst piramide,  
    -taaleis 3F (vereist) 
 

 
Laat ons jouw talent zien 

 
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Stuur dan voor  
15-04-2023 je motivatiebrief en je cv naar: info@heisahop.nl  

http://www.kinderopvang-werkt.nl/
mailto:info@heisahop.nl?subject=sollicitatie

