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Kindcentrum De Verwondering zoekt per 1-1-2021 een 
combinatiefunctionaris (12 uur Onderwijsassistent en 12 uur 

pedagogisch medewerker) voor leerplein 2 (groep 4/5)

VACATURE

De Verwondering is een vernieuwingsschool in Lent. Wij werken met een vernieuwend concept
waarbij we het onderwijs op een eigentijdse manier organiseren. Wij geven vorm aan het leren met
behulp van het IPC (thematisch lesaanbod) en sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de
kinderen. Daarnaast staat de samenwerking tussen opvang en onderwijs centraal en werken wij aan
een doorgaande lijn voor ieder kind. Hierin draag jij, samen met de andere
combinatiefunctionarissen, dagelijks zorg voor de samenwerking tussen alle collega’s. Iedereen
binnen dit kindcentrum zet zich in voor een veilige en uitdagende leer/spel omgeving op school en bij
de opvang.

Je baan als onderwijsassistent bij De Verwondering ga je combineren met pedagogisch medewerker
op BSO De Verwondering. Je takenpakket bestaat uit: ondersteuning bieden van de mentoren. Denk
hierbij aan het begeleiden van groepjes kinderen met lezen, zelfstandig werken of thema gerichte
activiteiten. Je levert een bijdrage aan het klassenmanagement op jouw leerplein en in de middag
draag je bij aan een soepele overgang naar de BSO. Hierbij bied jij de kinderen de juiste begeleiding
op school en bij de BSO en weet hierbinnen de balans te vinden. Op de BSO hebben de kinderen de
ruimte om aan te sluiten bij verschillende activiteiten. Samen met 11 collega’s zorg jij voor een
spetterend activiteiten aanbod waarbij kinderen zichzelf verder kunnen ontwikkelen en waar plezier
centraal staat.
Je neemt deel aan professionalisering van De Verwondering. De 12 uur in de week wordt verspreid
over 3 dagen.
Daarnaast biedt KION je een contract voor gemiddeld 12 uur per week.

Jij bent de spil in ons kindcentrum!
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Kun jij je vinden in onderstaande Wordle en ga je de uitdaging aan in de combinatie onderwijsassistent en 
pedagogisch medewerker?? Dan is dit wellicht iets voor jou:

Ben jij de combinatiefunctionaris die zichzelf kan vinden in onderstaande punten:
 Je bent een teamplayer met reflectief vermogen.
 Je staat open voor feedback.
 Je toont inzet op alle gebieden.
 Je bent betrokken bij het kindcentrum, de school, de mentoren, je collega’s, de ouders en

 bovenal de kinderen.
 Je bent de schakel tussen school en de opvang.
 Je onderschrijft de uitgangspunten van De Vreedzame School
 Je staat achter de visie van De Verwondering en KION.
 Je hebt een afgerond diploma in de richting van onderwijsassistent niveau 4.
 We hebben per 1-1-2021 ruimte voor een onderwijsassistent en een pedagogisch medewerker bij de

 BSO van KION.
 Contract pedagogisch medewerker inschaling conform cao Kinderopvang, schaal 6
 Contract onderwijsassistent inschaling conform cao onderwijs, schaal 4. De verloning van de

 gewerkte uren binnen het onderwijs vindt plaats via een payrollconstructie.

De vacature wordt intern en extern via Conexus en KION verspreid.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Inez Vos (024-3573357) of 
Bo van Kuijk (06 13 43 70 03). De sollicitatiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats.

Mail je CV en je motivatie voor 27 november naar inez.vos@conexus.nu en naar b.van.kuijk@kion.nl


