
 
 
Bij AKROS kinderopvang zijn kinderen verzekerd van professionele begeleiding, fijne en veilige 
locaties en alle ruimte voor spelen, leren en groeien. Ook biedt AKROS taal- en inburgeringstrajecten 
en projecten voor participatie en welzijn in Amsterdam. 
 
In januari 2022 gaat Voorschool Kinkerbuurt open. Op de voorschool maken kinderen van 2 tot 4 jaar 
spelenderwijs kennis met het onderwijs van de Kinkerbuurtschool. Dit doen we stapsgewijs en 
ontwikkelingsgericht. De voorschool is geopend op maandag t/m donderdag van 08.30 tot 13.50 uur. Voor de 
nieuwe Voorschool Kinkerbuurt zijn wij op zoek naar een: 
 

Pedagogisch medewerker voor 22,4 uur per week 
(maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) 

 
Wat ga je doen? 

• Je begeleidt samen met je collega een groep peuters in hun ontwikkeling door middel van geleide, 
begeleide en vrije activiteiten op de groep 

• Je zorgt voor het opstellen van een groepsplan 

• Je voert plaatsingsgesprekken en onderhoudt contacten met ouders 

• Je zorgt voor verslaglegging over de ontwikkeling van kinderen 

• Je geeft informatie aan ouders en verwijst ze zo nodig door 

• Je overlegt met collega’s en je leidinggevende 

• Je betrekt ouders bij de Voorschool en bij de ontwikkeling van hun kind 

• Je werkt intensief samen met de basisschool en zorgt zo voor een doorgaande lijn 

• Je draagt bij aan en werkt vanuit een gezamenlijke visie, perspectief en doelen 
 
Wat neem je mee? 

• Een afgeronde pedagogische MBO- of HBO-opleiding die voldoet aan de kwalificatie eisen uit de CAO 
Kinderopvang,  Klik hier voor meer informatie over kwalificaties en het overzicht van opleidingen 

• Je bent in het bezit van het VVE-certificaat bij voorkeur Kaleidoscoop 

• Je voldoet aan de Taalnorm Amsterdam  

• Je hebt pedagogische kennis van het jonge kind, inzicht in groepsdynamische processen en 
groepsgericht en gedifferentieerd werken  

• Je bent in staat een veilig klimaat voor de kinderen te creëren 

• Je kunt flexibel omgaan met veranderingen en  bent proactief 

• Je hebt een goed organisatorisch vermogen 

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden 

• Je bent in staat verantwoordelijkheid te nemen in en voor het grote geheel van het Integrale KindCentrum 
Kinkerbuurtschool 

 
Ons aanbod  

• Deelnemen aan scholings- en ontwikkelprogramma’s; 

• Meedenken over alle onderdelen van de organisatie;  

• Betrokken en fijne collega’s, korte lijnen en een persoonlijke sfeer. 
 

Ben je enthousiast? 
Ben je enthousiast, reageer dan snel, en uiterlijk vóór 4 januari 2022 met je CV en een korte motivatie via 
sollicitatie@akros-amsterdam.nl. Vermeld hierbij vacaturenummer 2021025.  
Eerst meer weten? Neem dan contact op met: Marieke Smit, locatiemanager, via m.smit@akros-
amsterdam.nl. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden de week van 10 januari 2022 
 
Privacy  
Voor de afhandeling van je sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: je cv en je motivatie. De door jou 
aan AKROS verstrekte cv en motivatie wordt door AKROS bewaard gedurende een periode van 4 weken na 
het einde van de sollicitatieprocedure. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij AKROS, dan worden 
jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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