
 

                                                                                                                    

   

….zoekt per direct een pedagogisch teamlid (pedagogisch 

medewerker) voor Waal 1 (0-3 jaar) en voor de verlengde 

dag (3-12 jaar) 
 

Wie zoeken wij: 

Je weet wat ruimte voor persoonlijke groei betekent. Je vindt inbreng van 
kinderen belangrijk. Je weet waarom onderwijs en opvang elkaar 
versterken. Je bent gedreven naar nieuw, anders en beter. Je kent jezelf 
goed in kwaliteiten en tekortkoming. Je hebt oprechte interesse in ouders 
en wat hen beweegt. 
  
Elk teamlid bezit bij Waalcampus de volgende basiscompetenties: 
onderzoekend, innovatief, samenwerkend, flexibel, reflectief, energiek 
en…je laat zien wie je echt bent!! 
 
Je bent samen met je collega’s in een Waal (pedagogische 
medewerkers, leraren en specialisten) verantwoordelijk voor de kinderen. 
 
Je ontwerpt en begeleidt binnen je Waalteam passende activiteiten vanuit 
leer- en ontwikkelingslijnen met een focus op de persoonlijke groei van 
een kind. Samen met collega’s en ouders stimuleer jij kinderen het beste 
uit zichzelf te halen.  
 

Wat bieden wij: 
Waalcampus biedt een innovatieve, creatieve en dynamische 
werkomgeving. Samen met een ambitieus team mag je meebouwen aan 
ons kindcentrum.  
Voor Waal 1 bieden wij een betrekking van minimaal 24 uur per week, 
flexibel in te zetten onder andere gedurende de middagen tot 18.30 uur. 
Dinsdag, woensdag en vrijdag zijn de eerste dagen die ingevuld gaan 
worden. Daarna volgen ook de maandag en donderdag.  
Voor de verlengde dag bieden wij bij de start een aanstelling van 8 uur 
per week, dit kan vanaf april worden uitgebreid naar 20 uur per week met 
onderwijsondersteuning in Waal 4.   

  
Meebouwen? 
Je kunt je persoonlijke motivatie voor 6 december in een zelfgekozen 
vorm sturen naar: info@waalcampus.wsko.nl 

 

 

 

Waalcampus wordt 

ondersteund door de 

Westlandse Stichting 

Katholiek Onderwijs (WSKO) 

en kinderopvang Okidoki.                    

WSKO en Okidoki bieden 

een inspirerende 

werkomgeving met een 

zelfsturend team, 

leerkrachten, pedagogisch 

medewerkers en 

specialisten die nadenken 

over hun vak en inspelen op 

veranderingen in de 

maatschappij.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


