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Bij UN1EK ligt de focus op het integraal aanbieden van onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.  
We organiseren dit vanuit één visie, één missie en één organisatie. UN1EK heeft in de regio Maassluis,  
Vlaardingen en Schiedam acht integrale kindcentra, acht scholen voor christelijk primair basisonderwijs met  
peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang en diverse kindcentra voor hele dagopvang en (sport) BSO. 
Onze professionele medewerkers maken het verschil. 
  
Ontwikkeling stopt nooit! Daarom geloven wij als een vanzelfsprekendheid in een leven lang leren voor  
zowel onze kinderen als onze medewerkers. Als goed werkgever streven we naar duurzame inzetbaarheid  
van alle medewerkers. We werven UN1EKe mensen, ontwikkelen onze medewerkers op UN1EKe wijze en  
faciliteren hen om hun UN1EKe werk te doen. 

 

Wij hebben wegens vertrek van een collega per 27-08-2018 een vacature bij IKC De Regenboog voor een 
 

PEDAGOGISCH MEDEWERKER BSO 
 
 
Op de BSO is per 27 augustus 2018 plaats voor een nieuwe collega op: 

 Maandag, dinsdag en donderdag (plm. 10,5 uur per week)  

 Eventueel extra uren voor de peuteropvang en BSO als inval 
 
IKC De Regenboog biedt opvang en onderwijs in een doorgaande ontwikkel- en leerlijn voor kinderen van 2 tot 13 
jaar. Vanuit de peuteropvang kunnen kinderen binnen IKC De Regenboog doorstromen naar het basisonderwijs en 
de buitenschoolse opvang. Door voorschoolse educatie en binnen- en buitenschools leren en spelen met elkaar te 
verbinden ontstaat een rijke leeromgeving; ontwikkelen, spelen, leren, inspannen en ontspannen sluiten op elkaar 
aan. De totale ontwikkeling van ieder kind staat centraal voor alle medewerkers van IKC De Regenboog.  
 
Bij IKC De Regenboog voelen kinderen zich gezien en gekend en kunnen zij hun veelzijdige en kleurrijke talent 
ontdekken en ontwikkelen! 
 
Je mag zijn zoals je bent, om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn. En je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd! 

 
Wat heb je nodig? 

 Afgeronde relevante MBO opleiding 

 Afgeronde VVE opleiding is een pre 

 Kennis en inzicht in groepsdynamische processen 

 Kennis van hygiëne- en veiligheidseisen 

 Sociale vaardigheden ten behoeve van het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen 

 Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het contact met ouders/verzorgers en met externe 
relaties 

 Enthousiasme en betrokkenheid 
 

Heb je interesse? Reageer dan direct! Stuur je CV en motivatie voor 1 augustus 2018 naar sollicitaties@un1ek.nl.  
Voor meer informatie over deze vacature kun je een bericht sturen naar sollicitaties@un1ek.nl.  
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