
In verband met de opening van onze nieuwe BSO-groep De Keet, op het terrein van 
ons kinderdagverblijf en BSO Noorderdracht, zijn wij op zoek naar:  
 

Pedagogisch medewerker BSO  
(4 dagen per week) 

 
Ben jij die enthousiaste PM-er die deze nieuwe locatie op gaat 

zetten en de kinderen uitdaagt met de leukste activiteiten? 
 

Jouw werkzaamheden 
Jouw werkdag begint met het voorbereiden van een uitdagende 
middagactiviteit voor de kinderen. Daarna haal je de kinderen uit 
school, dit doe je lopend, met de auto of één van onze bussen. 
Als alle kinderen op de BSO zijn, start je de middag aan tafel met 
wat drinken en fruit. Vervolgens gaan jullie aan de slag met de 
voorbereide activiteit. Tot slot van de middag is er voor de 
kinderen nog tijd om te spelen, hun huiswerk te maken of lekker 
te chillen. Natuurlijk zorg je er ook voor dat de administratie op 
orde is, er een leuk dagverslag met foto in het ouderportaal komt 
te staan en verricht je de benodigde huishoudelijke 
werkzaamheden om de groep schoon en fris te houden.  
 
Jouw eigenschappen 
Je bent een enthousiast en actief persoon, die zorgt voor een prettige sfeer op de 
groep. Je zorgt voor leuke groepsactiviteiten, maar hebt ook oog voor kinderen die 
individuele aandacht nodig hebben. Je beschikt over een kwalificerend diploma voor 
de BSO, zoals SPW, gespecialiseerd pedagogisch medewerker, CIOS of Sport & 
Bewegen. Daarnaast kun je goed organiseren, werk je zelfstandig, heb je een 
luisterend oor en ben je sociaal.  
 
Jouw rooster 
Wij bieden je 4 vaste werkdagen per week, met bijbehorende contracturen. Je werkt 
in ieder geval op de naschoolse opvang, bij voorkeur wordt je ook ingezet op de 
voorschoolse en/of tussenschoolse opvang. Je gaat werken in een fijne 
werkomgeving op een mooie locatie met gezellige collega’s.  
 
Onze locatie 
BSO De Keet opent per 1 maart a.s. haar deuren. Deze nieuwe BSO-groep wordt 
gevestigd op het terrein van KDV en BSO Noorderdracht, naast de molen, aan de 
rand van de wijk Bangert Oosterpolder. De groep biedt plaats aan max. 22 kinderen.  
 
Ben jij de BSO-er die wij zoeken?  
Stuur z.s.m. een mail met jouw motivatie en CV naar: werken@herdertje.nl of neem 
contact op met Ellen Feld, personeelsadviseur, via tel: 0229-248745. 
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