
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogisch Medewerkers

 

Spring! Peuterspeelscholen 

Spring! Peuterspeelscholen is een organisatie voor voor-

schoolse educatie voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. 

Spring! biedt kinderen op 15 locaties in Hengelo een 

uitdagende speel- en leeromgeving voor een optimale 

ontwikkeling.  Alle peuterspeelscholen zijn ondergebracht in 

een basisschool. Samen met de school vormen zij een Integraal 

Kind Centrum (IKC). Dit betekent dat er veel aandacht is voor 

een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind. Kinderen 

die een extra steuntje nodig hebben in hun (taal)ontwikkeling, 

kunnen op alle locaties terecht. 

We zijn op zoek naar ervaren pedagogisch medewerkers die: 
● kennis hebben van de ontwikkeling van peuter tot jonge 

kind; 

● een positieve houding hebben naar de peuter en zijn 

omgeving; 

● ICT-vaardig zijn en kunnen werken in de Google-

omgeving; 

● in teamverband en zelfstandig kunnen werken; 

● ervaring hebben met het werken in thema’s met de 

doelgroep 2,5 t/m 4 jaar; 

● kunnen werken vanuit doelen; 

● in het bezit zijn van een gekwalificeerde opleiding op 

MBO 3/4 of HBO-niveau; 

● over een VVE-certificaat beschikken en voldoen aan de 

taaleis 3F; 

● beschikbaar zijn op vaste dagen van maandag t/m vrijdag 

van 8.00 - 13.00 uur (niet in de schoolvakanties). 

 

 

 
Wij bieden: 
● een professionele IKC-organisatie; 

● een afwisselende en uitdagende baan met volop kansen 

je te ontwikkelen als professional en mens; 

● arbeidsovereenkomst conform de CAO KO. 

 

Meer informatie? 

Meer informatie over de scholen kun je vinden op de 

website: www.symbiohengelo.nl/ www.springhengelo.nl of 

telefonisch: 074-2424545 Petra Oude Breuil, Manager HR. 

 

 

Interesse? 

Bij interesse, vragen wij jouw motivatiebrief met CV  

uiterlijk 17 september 2021 te mailen naar: 

 

Yvonne Nijhuis: yvonne.nijhuis@symbiohengelo.nl 

 

Vermeld in je sollicitatie je beschikbaarheid.  

 

Het College van Bestuur vraagt voor de vervangingspool 

Spring! Peuterspeelscholen is een organisatie voor voorschoolse educatie voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Spring! biedt kinderen op 15 locaties in 

Hengelo een uitdagende speel- en leeromgeving voor een optimale ontwikkeling.  Alle peuterspeelscholen zijn ondergebracht in een basisschool. Samen met de 

school vormen zij een Integraal Kind Centrum (IKC). Dit betekent dat er veel aandacht is voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind. Kinderen die een 

extra steuntje nodig hebben in hun (taal)ontwikkeling, kunnen op alle locaties terecht. 

 

http://www.symbiohengelo.nl/
http://www.springhengelo.nl/

