
 
 

 
 
 

Ben jij onze nieuwe hoogvlieger? 
 
AKROS Kinderopvang start een nieuwe Voorschool in Daltonschool De Waterkant in 
Amsterdam Oud- West. 
 
Ben jij diegene die een bijdrage wil leveren aan de dagelijkse opvang, begeleiding, de brede ontwikkeling en 
verzorging van onze kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in onze nieuwe voorschool? 
 
De Waterkant is een openbare daltonschool in Amsterdam Oud-West, in een fijne gemêleerde buurt. Dat 
weerspiegelt ook de school: iedereen is welkom. De school is gehuisvest in een mooi (bijna) vernieuwd gebouw 
op een unieke plaats in Amsterdam.  
 
Op de voorschool maken kinderen spelenderwijs kennis met het onderwijs van Daltonschool de Waterkant. Dit 
doen we stapsgewijs en ontwikkelingsgericht. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de uitgangspunten van het 
onderwijsconcept, met als pijlers; zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid/verantwoordelijkheid, reflectie en 
effectiviteit.  
 

Voor deze nieuw te starten voorschool zijn wij per 1 januari 2019 op zoek naar een 
 

Enthousiaste ervaren pedagogisch medewerker  
(20 – 24 uur)  

met  Kaleidoscoop VVE certificaat  
 
Wij zoeken: 

• Een vrolijke, enthousiaste hoogvlieger die zich goed kan inleven in kinderen en ouders; 

• Een hoogvlieger die het leuk vindt om aan de start te staan van een nieuw te starten samenwerking; 

• Een hoogvlieger die kinderen structuur, ruimte en emotionele ondersteuning kan bieden; 

• Een hoogvlieger die kinderen weet te stimuleren in hun brede ontwikkeling en hen begeleidt bij hun 
sociale interacties; 

• Een gastvrije hoogvlieger, die het eerste aanspreekpunt voor ouders, de school en externen is  

• Een hoogvlieger die zowel zelfstandig als in een team kan werken; 

• Een hoogvlieger die zich met kinderen kan verwonderen over allerlei bijzonderheden die zich op een dag 
voordoen; 

• Een hoogvlieger die leuke, inspirerende en betekenisvolle activiteiten kan bieden die aansluiten bij de 
beleving en ontwikkeling van kinderen; 

• Een hoogvlieger die wil bijdragen aan het vergroten van ontwikkelingskansen voor deze kinderen om zo 
de overgang naar het basisonderwijs zo klein mogelijk te maken;  

• Een hoogvlieger die zich ook binnen de school wil inzetten voor de doorgaande leerlijn;  

• Een hoogvlieger die creatief is en graag mee wil denken in de doorontwikkeling van de voorschool.  
 
Wat neem je mee: 

• Je voldoet aan de kwalificatie-eisen pedagogisch medewerker zoals beschreven in de CAO 
Kinderopvang aangevuld met het VVE certificaat Kaleidoscoop 

• De Nederlandse taalnorm op niveau 3F voor spreekvaardigheid en lezen 
 

Wij bieden: 

• Een contract van minimaal 20 uur bij 4 dagen openstelling tot maximaal 24 uur bij een 5-daagse opening 
inclusief schoolvakanties 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO- Kinderopvang 

• Eén groep met maximaal 16 peuters 

• Een eigen lokaal in basisschool de Waterkant met een fijne buitenspeelruimte. 

• Samenwerken met het schoolteam van de Waterkant, waar een goede sfeer voor samenwerken is 

• Ondersteuning vanuit AKROS, zoals begeleiding van de pedagogisch coach en samenwerken met 
enthousiaste collega’s 

• Deelname aan scholingsplan voor pm-ers 
 
  



 
Ben je enthousiast? 
Informatie over de functie is te verkrijgen bij afdeling HR, telefoonnummer 020-2610500. Stuur je motivatie en CV, 
uiterlijk 18 november 2018 naar sollicitatie@akros-amsterdam.nl ter attentie van afdeling HR. Vermeld hierbij 
vacaturenummer 201828. 
 
Over AKROS 
AKROS is actief als gespecialiseerde, maatschappelijke onderneming op het gebied van Welzijn en 
Kinderopvang in Amsterdam en omstreken. Vanuit onze kernwaarden professioneel, betrouwbaar, betrokken, 
klantgericht en collegiaal geven wij vorm aan de zorg voor de kinderen in onze opvang.  
 
 

 


