De Zonnewijzer is een Interconfessionele basisschool en staat in Diepenveen. Een dorp in een
prachtige en inspirerende omgeving. De Zonnewijzer is een basisschool waar het behouden van en de
waardering voor het dorpse, hand in hand gaat met goed eigentijds onderwijs. De school telt 200
leerlingen verdeeld over 9 groepen en 2 locaties. De leerlingen zijn grotendeels afkomstig uit
Diepenveen en de naaste omgeving. De school maakt deel uit van Stichting Quo Vadis.

Interconfessionele Basisschool
De Zonnewijzer in Diepenveen
is met ingang van medio maart 2020 op zoek naar

Pedagogisch medewerkers i.v.m. zwangerschapsverlof en uitbreiding van de
BSO
Om de kinderen optimaal te kunnen ondersteunen en begeleiden bij hun ontwikkeling heeft de school
in januari 2019 besloten om de buitenschoolse opvang zelf te gaan organiseren. Hierdoor kunnen
onderwijs en opvang op elkaar aansluiten en elkaar versterken. De BSO is zeer succesvol en groeiende.
Wij zijn dan ook op zoek naar pedagogisch medewerkers die het als uitdaging zien om deel uit te willen
maken van het team van de Zonnewijzer. De uren die hiervoor gesteld worden zijn in overleg. Het gaat
eerst om een zwangerschapsverlof van medio maart tot juli 2020 van minimaal 12 uur en daarna
kunnen er, in overleg met de sollicitant, vaste uren geboden worden.
Functie-eisen
- Je hebt een diploma dat je kwalificeert voor de functie pedagogisch medewerker voor
dagopvang volgens de CAO Kinderopvang, zoals SPW 3/4 (MBO), HBO Pedagogiek of PABO,
- je hebt ervaring in de dagopvang of in de buitenschoolse opvang,
- je bezit goede communicatieve vaardigheden en kan zowel zelfstandig als in een team
functioneren,
- je beschikt over een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel,
- je weet goed samen te werken met alle partijen die werkzaam zijn in de onderwijs/opvang
locatie,
- je bent in het bezit van een geldige diploma EHBO,
- je hebt affiniteit met (creatieve) workshops, cultuur, natuur, sport, techniek en muziek en
weet dit op een juiste manier in te zetten binnen de BSO activiteiten.
Reacties (brief en C.V.) dienen uiterlijk vrijdag 14 februari via de mail binnen te zijn, hierna zullen de
gesprekken gepland worden.
Voor meer informatie verwijzen we naar de website
www.zonne-wijzer.nl en bij vragen of interesse in deze
vacature kunt u contact opnemen met:
Nanneke Pol , directeur
0570-591588
Of via e-mail: n.pol@stichtingquovadis.nl
De Zonnewijzer - Molenweg 53 - 7431 BH - Diepenveen

