Kindcentrum
‘De Rotterdamse Montessorischool’
Essenburgsingel 25c
3021 AN Rotterdam
info@montessoribasisschool.nl
www.montessoribasisschool.nl
010-477 57 67

Vacature

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach
Niveau:
Uren:
Salaris:

HBO
in overleg (20 tot 40 uur per week)
schaal 9 van de CAO Kinderopvang (€ 2979,- tot € 4019,-)

Dit zijn wij
De Rotterdamse Montessorischool is een moderne basisschool in een prachtig oud schoolgebouw.
Wij geven onderwijs volgens de filosofie van Maria Montessori. Wij hechten veel waarde aan de
zelfstandigheid van kinderen en het leren van en met elkaar en werken met de kinderen graag in
een rustige, inspirerende omgeving.
Vanaf augustus 2022 worden wij Kindcentrum De Rotterdamse Montessorischool! Vanuit dezelfde
pedagogische montessorivisie starten wij voor onze montessorikinderen een eigen BSO. Tijdens de
buitenschoolse opvang is er voor de kinderen volop ruimte voor inspanning én ontspanning.
Kinderen kunnen activiteiten kiezen, maar ze kunnen ook gewoon lekker (buiten) spelen.
Ons nieuwe montessoriteam bestaat straks uit onderwijs- én opvangprofessionals die intensief
samenwerken als één team. Iedereen in ons team heeft zijn eigen expertise en kwaliteiten en met
elkaar hebben wij het doel om onze kinderen iedere dag weer een fijne, leerzame dag te bezorgen.
We werken dan ook dagelijks samen. De opvangmedewerkers hebben naast de
verantwoordelijkheid voor de BSO ieder hun eigen rol en taken onder schooltijd in het onderwijs. Bij
ons betreft het werken als pedagogisch medewerker dus een combinatiefunctie van het werken
onder schooltijd in het onderwijs en buiten schooltijd in de BSO.
Dus…Kom jij samen met ons bouwen aan ons nieuwe Montessori Kindcentrum?
Bekijk ook onze brochure: https://montessoribasisschool.nl/wp-content/uploads/2022/04/BrochureKindcentrum.pdf

Jouw baan
Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach op ons kindcentrum word jij de opvangcoördinator van
ons kindcentrum. Je draagt bij aan een juiste uitvoering van het pedagogisch beleid op de
werkvloer. Je houdt alle ontwikkelingen met betrekking tot montessori en opvang bij en bekijkt
continu waar wij in onze montessoriopvang nog dingen kunnen verbeteren. Over het beleid kun je
sparren tijdens het coördinatorenoverleg van ons kindcentrum en natuurlijk met de directeurbestuurder. Op de groep ben je er voor de opvangcollega’s. Je geeft hen coaching en zorgt voor
een fijne sfeer in het opvangteam. Ook zorg je praktisch voor het opstellen van de planning en de
roosters. Met het opvangteam zorg je iedere periode dat er een nieuw rooster met activiteiten is
gemaakt en dat de ouders de nieuwe brochure hebben ontvangen. Naast je coachende taken ben je
ook regelmatig zelf op de groep te vinden en maak je er een fijne tijd van met de kinderen.
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Wij zijn op zoek naar een fulltimer die de gehele job van coach en beleidsmedewerker in één wil
doen óf naar twee parttimers die de taken van coaching en beleid verdelen.

Wat vragen we van jou?
Voor ons kindcentrum zijn we op zoek naar één of twee collega’s vol initiatief en creativiteit. Wij
zoeken een doorpakker die er een uitdaging in ziet om met ons te bouwen aan ons Montessori
Kindcentrum. Daarom vragen we in ieder geval het volgende:








Je bent in het bezit van een diploma (HBO werk- en denkniveau) die jou kwalificeert om te
werken in de kinderopvang (BSO) met aanvullende vereisten voor pedagogisch
beleidsmedewerker/coach. Bekijk de juiste eisen hier in de CAO Kinderopvang:
https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/2021-08/Bijlage%2013%20%20Kwalificatie-eisen%20Cao%20Kinderopvang%202021-2022%20%28280721%29.pdf
Je hebt affiniteit met de montessorifilosofie. Wij verwachten dat onze medewerkers
montessorischoling hebben gevolgd of bereid zijn te volgen.
Je communiceert vlot met kinderen, ouders en collega’s.
Je hebt goede coachingsvaardigheden.
Je kunt goed samenwerken en vindt het leuk om dat te doen in een integraal team van
onderwijs- en opvangprofessionals.
Je bent goed georganiseerd en kunt snel uit de voeten met een systeem voor planning en
roostering voor de kinderen en medewerkers.

Wat bieden wij jou?
Kom je bij ons werken op Kindcentrum De Rotterdamse Montessorischool dan kom je terecht in een
warm bad. Wij zijn een fijn team van onderwijs- en opvangprofessionals en we zijn trots op wat we
hier doen.






Een contract voor 12 maanden, daarna bieden we je bij goed functioneren gelijk een contract
voor onbepaalde tijd.
Je ontvangt een salaris conform de Cao kinderopvang afhankelijk van opleiding en
werkervaring.
Binnen onze organisatie is er altijd ruimte voor professionalisering. Zowel met het team als
individueel zijn er mogelijkheden tot scholing. Wij bieden binnen onze organisatie voldoende
doorgroeimogelijkheden.
8% vakantietoeslag, uitbetaald in mei.
3% eindejaarsuitkering, uitbetaald in december.

Sollicitatieprocedure
Ben je geïnteresseerd in deze vacature en denk jij iets voor ons mooie nieuwe kindcentrum te
kunnen betekenen? Stuur dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 6 mei 2022 een
motivatie en CV naar onze sollicitatiecommissie (Martine Lammerts en Natascha de Ridder):
info@montessoribasisschool.nl.

