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Vacature pedagogisch 
medewerker De Beestenboel 

Minister Marga Klompéschool 
Schooljaar 2022-2023 

 

Kinderopvang de Beestenboel is onderdeel van de Minister Marga        
Klompéschool.  

De daltonkinderopvang brengt onze peuters al de basisbeginselen van het 
daltononderwijs bij. De kinderen leren spelenderwijs rekening houden 
met elkaar, op hun beurt wachten, samen spelen en zelfstandig dingen     
doen. Dit past allemaal binnen onze dalton visie. Samen spelen is 
natuurlijk vooral samen plezier maken en dat kan in onze kinderopvang.  

De Beestenboel werkt nauw samen met de groepen 1/2. Ze werken         
gedurende het jaar aan de dezelfde thema’s, volgens het principe van 
‘Spelend leren’.  We vinden een harmonische ontwikkeling, samen spelen, 
creativiteit en taalontwikkeling heel belangrijk. Samen met 
leeftijdsgenootjes sociaal vaardig worden, is van groots belang.  

Daarnaast is er veel aandacht voor creativiteit. Kinderen zijn voortdurend 
de wereld aan het ontdekken en ontwikkelen zich snel. Op de 
Beestenboel wordt hierop ingespeeld door de kinderen in thema’s allerlei 
onderwerpen aan te bieden. De leidsters  werken aan een zo soepel 
mogelijke overgang naar de basisschool.  

Voor onze Kinderopvang de Beestenboel  hebben wij in schooljaar 2022-
2023 twee vacatures. We zijn op zoek naar een leidster voor  0,6000 
WTF, voor de dagen maandag, dinsdag, en woensdag. En we zijn op 
zoek naar een fulltime leidster 1,000 WTF  (in overleg is parttime ook 
mogelijk) 

Lijkt onze kinderopvang de Beestenboel jou een fijne werkplek en wil je 
in een enthousiast, gezellig en professioneel team werken?  Dan is deze   
vacature wellicht de juiste match voor jou. 

Neem bij belangstelling voor de vacature contact op met: 

Sadhana Raaijmakers 

sadhana.kaliar@rvko.nl 

06-48952635 

  
 

De link naar ons filmpje is om je vast in de sfeer te brengen! 

https://www.youtube.com/watch?v=H-NvemvddXo 

Neem bij belangstelling voor de vacature contact op met: 

Sadhana Raaijmakers 

We zijn trots op onze 
MMK school. Een 
school die volop in 
ontwik-keling is.  
Waar een hoop werk 
is verzet en we met 
elkaar werken in een 
fijne, sfeervolle en 
leerrijke omgeving  
voor kinderen en 
collega’s en de deur 
altijd open staat voor 
onze ouders. 
Ons daltononderwijs 
zorgt voor aandacht 
voor ieder kind, heeft 
oog voor elkaar en 
geeft ruimte voor 
zelfstandigheid, 
samenwerken en 
verantwoordelijkheid. 
Hierdoor leiden we 
kinderen op tot 
‘fearless human 
beings’; stevige 
wereldburgers, zonder 
vrees.  
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We zijn trots op onze 
MMK school. Een school 
die volop in ontwik-
keling is.  
Waar een hoop werk is 
verzet en we met elkaar 
werken in een fijne, 
sfeervolle en leerrijke 
omgeving  voor kinderen 
en collega’s en de deur 
altijd open staat voor 
onze ouders. 
Ons daltononderwijs 
zorgt voor aandacht voor 
ieder kind, heeft oog voor 
elkaar en geeft ruimte 
voor zelfstandigheid, 
samenwerken en 
verantwoordelijkheid. 
Hierdoor leiden we 
kinderen op tot ‘fearless 
human beings’; stevige 
wereldburgers, zonder 
vrees.  

  
 


