
     
 

 

Combinatiefunctionaris onderwijsassistent/ 

pedagogisch medewerker BSO (1,0 wtf) 
Inschaling conform cao onderwijs 

 

Per 01-08-2018 zijn wij op zoek naar een onderwijsassistent/ pedagogisch medewerker 

voor Kindcentrum De Kiezel. 

 

Kindcentrum De Kiezel verzorgt een breed ontwikkelarrangement voor kinderen van 0-

13 jaar op twee locaties in Best. Stichting Best Onderwijs en Korein Kinderplein 

verzorgen er in verbinding het onderwijs, de opvang en aanvullende activiteiten. Wij 

zijn we op zoek naar een combinatiefuntionaris die zowel de rol van onderwijsassistent 

als pedagogisch medewerker BSO wil vervullen.  

Wij staan voor veiligheid, samenwerking, brede talentontwikkeling, plezier en 

zelfstandigheid. Wij werken met één team en één visie. Kinderen ervaren emotionele 

veiligheid en geborgenheid en kunnen zichzelf zijn, binnen een duidelijke structuur. 

De Kiezel is een rijke leer-, speel- en leefomgeving voor alle gebruikers met een goede 

en open communicatie tussen alle betrokkenen.  

 

Onderwijsassistenten zijn een steeds belangrijkere schakel in het vormgeven van het 

onderwijs binnen ons Kindcentrum. 

Wij willen de kinderen een veilige plek bieden, waar ze kunnen spelen en spelend 

kunnen leren. Wij willen ontwikkelingskansen bieden op maat, waarbij ze leren 

communiceren en met elkaar om te gaan. Vanuit de eigen basis, maar ook door 

samenwerking, kinderen een doorgaande ontwikkeling bieden. 

Alle medewerkers zijn werkzaam vanuit een gezamenlijk gedragen 

verantwoordelijkheid en men maakt gebruik van elkaars kwaliteiten en expertise.  

 

Zoek je een nieuwe uitdaging en herken je jezelf in het onderstaande? 

• In bezit van diploma onderwijsassistent  

• Flexibel 

• Ervaring met leerlingen in verschillende niveaus en leeftijdscategorieën 

• Bieden van een passend, rijke leeromgeving 

• Kinderen kunnen activeren, boeien en uitdagen 

• Enthousiast en betrokken 

• Onvoorwaardelijk voor kinderen gaan 

• Wil graag samenwerken in Kindcentrum-teamverband 

• Ontwikkelingsgericht weken 

• Pedagogisch tact 

 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Stuur vóór 19 juni 2018 een e-mail met je CV en motivatiebrief naar: 

marjolein.vanlieshout@bestonderwijs.nl. 

 

Wij bieden: 

Een professioneel team waarin collega’s voor elkaar klaar staan.  

Ontplooiingskansen liggen bij ons op het gebied van coöperatief werken, 

ouderbetrokkenheid en 21st century skills waaronder werken met portfolio’s en 

eigenaarschap van de leerlingen en collega’s. 

Voor meer informatie betreffende deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw 

M. van Lieshout, directeur Kindcentrum De Kiezel tel. 0499-371297. 
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