
Wegens uitbreiding van ons team zoeken wij voor onze twee BSO locaties in Delft &  Capelle 
aan de IJssel en voor onze zusterorganisatie BSO de Oase in Nieuwerkerk aan de IJssel 
een:  

Pedagogisch medewerker (minimaal 6 uur per week) 

Uren in overleg, beschikbaar op dinsdag en donderdag 

 
Dit zijn wij 
CKO de Ark met onder andere locaties in Delft, Capelle aan den IJssel, Huizen, Lopik en Urk 
stelt zich ten doel werkzaam te zijn in het belang van ouders en opvoeding van hun kinderen. 
CKO de Ark heeft een Protestants-Christelijke signatuur en baseert zich daarbij op de Bijbel 
die voor ons de basis is voor een positieve toekomstverwachting. Van daaruit willen wij 
bijdragen aan de vorming van kinderen tot verantwoordelijke en gelukkige mensen, 
dienstbaar aan God en de medemens. 

Dit ga je doen 

 Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang en 
de ontwikkeling van de groep kinderen in de basisschoolleeftijd, voor en na schooltijd 
en in de vakanties. 

 Je bedenkt allerlei leuke, gezellige, stoere, spannende en creatieve activiteiten en 
betrekt de kinderen hier zo veel mogelijk bij.  

 Je hebt oog voor wat kinderen van deze leeftijd nodig hebben en speelt daar op in.  

 Je zorgt samen met je collega’s voor een fijne sfeer op de groep waar ieder kind zich 
prettig voelt.  

 Je legt op een positieve manier contacten met de ouders en scholen en neemt hierin 
een actieve rol aan.  

Wat neem je mee 

 Je bent in het bezit van een afgeronde relevante opleiding op minimaal MBO 4 
niveau, HBO opleiding is een pré. 

 Enthousiaste doener, bent sportief, vindingrijk en speelt goed in op de behoefte van 
de kinderen. 

 Je bent flexibel inzetbaar. 

 Je bent actief lid van een kerkelijke gemeenschap. 

 Je bent in het bezit van een auto en wil minimaal werken op twee van onze locaties. 

 Een geldig EHBO/BHV certificaat is een pré 

Enthousiast? Zullen we kennismaken? 

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden en ben jij de kandidaat die we 
zoeken? Leuk!  Mail dan je sollicitatie met motivatie naar: degroteprins@ckodeark.nl. Wij 
nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Heb je eerst nog wat vragen? Bel dan naar 
Marijke Tempelman, teamleidster 06 – 54 22 04 83. 

Inzet is ook mogelijk bij onze zusterorganisatie BSO de Oase in Nieuwerkerk aan de IJssel. Deze 
opvang is neutraal van karakter, echter wel actief voor 2 christelijke scholen.  
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