
 

 

Ons kindcentrum staat centraal in de wijk ‘Tuindorp Kievit’ in de Reeshof. Wij zijn gehuisvest in twee gebouwen.  

Er is één schoolgebouw ingericht voor kinderen van 0 t/m 6 jaar. Alle activiteiten van onderwijs tot opvang voor baby’s,  

peuters en kleuters vinden plaats in dat gebouw. De kinderen van 6 t/m 12 jaar ontvangen onderwijs en opvang in ons andere 

gebouw. We werken intensief samen op diverse gebieden en bieden deze combinatie-functie aan vanuit ons kindcentrum. 

Meer informatie over ons kindcentrum is te vinden op: www.kctuindorp.nl.  

Klik hier voor een impressie van kinderopvang De Teddybeer. Klik hier voor de video van De Sporckt. 

 

▪ Een sportieve activiteitenbegeleider die in staat is om beweegmomenten en een beredeneerd aanbod te creëren; 

▪ Iemand die het eerste half jaar (zwangerschapsverlof) voor alle groepen 1 t/m 8 op De Sporckt één beweegmoment van  

30 minuten per week geeft. Daarna is er ruimte in de naschoolse opvang voor het aanbieden van sportactiviteiten; 

▪ In bezit van een diploma waarbij je mag werken op de BSO zoals bijv. Sport & bewegen, ALO, onderwijsassistent of  

pedagogisch medewerker; 

▪ Iemand maximaal 36 uur beschikbaar is, eventueel in vier dagen te werken; 

▪ Minimaal MBO werk- en denkniveau. 

▪ Een tijdelijk dienstverband voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband; 

▪ Ondersteuning, begeleiding en professionalisering naar behoefte; 

▪ Twee uitdagende werkplekken binnen één kindcentrum. Werken op De Sporckt én bij De Teddybeer; 

▪ Een uitdagende doelgroep van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12; 

▪ Aantrekkelijke werktijden, een passend salaris (schaal 6) met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden conform de  

CAO voor Kinderopvang.  

Stuur dan een motivatiebrief en CV vóór 18 juli 2022 naar jos.montulet@xpectprimair.nl 

We nemen contact op wanneer we een reactie ontvangen. Een rondleiding door ons kindcentrum en een gesprek met  

Thomas van Summeren (manager Teddybeer) en Jos Montulet (directeur De Sporckt) zijn onderdeel van de procedure.  

Jos Montulet, directeur van basisschool De Sporckt | 013 - 5710843 of 06 - 44566582  |  www.kctuindorp.nl | 

http://www.kctuindorp.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=zZJNEeOGOYA&list=PLkMz1l0U_jeEHdZoR-5j9hfdiEb0pjWcL&index=3
https://vimeo.com/566026956

