
De peutergroep 
De groep waarbij de behoefte om de wereld te verkennen en begrijpen alleen maar groter wordt, 
waar het individu steeds meer vorm krijgt en de bekende “wie, wat, waar, hoe vragen” regelmatig in 
worden gezet. De fantasie heeft vrij spel en op gebied van taalontwikkeling worden er flinke stappen 
gezet. De kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkelingen en zelfredzaamheid. In kunnen spelen 
op hun behoeften is daarbij een must. Zo bereid je ze voor op de volgende spannende fase in hun 
leven, de basisschool.  
 
Jouw taak is om de kinderen te begeleiden tijdens deze ontwikkelingen. Jij zal het vaste gezicht zijn op 
deze groep en zorgt ervoor dat de kinderen zich veilig voelen in een liefdevolle omgeving. Jouw doel is 
de kinderen te stimuleren en te motiveren zonder hierbij de natuurlijke eigenschappen van het kind 
uit het oog te verliezen. Binnen ’t Woudlopertje maken kinderen kennis met de natuur, de dieren en 
de ruimte om hun heen. Zo wordt onze opvang een boeiend kruispunt waar de woon- en leefwereld 
van het kind en de natuur elkaar raken. 
 
Wie zijn wij? 
Kinderopvang ’t Woudlopertje wil kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar een veilige en geborgen 
omgeving bieden waarin zij zich op eigen wijze en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen tot 
zelfstandige, weerbare en sociale individuen. Hierin worden zij ondersteund door onze 
gekwalificeerde pedagogisch medewerkers.  
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen én ouders zich bij ons op hun gemak voelen. Daarom gaan wij 
voor de beste zorg en geloven wij dat elk kind uniek is. Wij vormen samen met ouders een team in de 
zorg voor de kinderen en realiseren dit door open communicatie, ouderavonden, 
tienminutengesprekken en aandacht voor elkaar bij het brengen en halen van de kinderen en het 
directe contact via een ouderportaal. 
 
Wat bieden wij jou? 

• 27 / 36 uur (3/4 dagen), peutergroep 2,5 tot 4 jaar. Werkdagen zijn bespreekbaar 
• Een fijne, inspirerende en professionele werkomgeving 
• Tijd en aandacht voor jouw ontwikkeling, als professional en als persoon. Want zolang jij 

ontwikkelt kan jij de kinderen optimaal begeleiden tijdens hun ontwikkelingen. 
• Zekerheid van een contract met vaste uren  
• Een salaris conform de COA kinderopvang; schaal 6 (€ 2116 – €2887) afhankelijk van opleiding 

en werkervaring 
 
Wat vragen wij van jou? 

• Afgeronde opleiding conform CAO Kinderopvang 
• Pedagogische kennis; kennis van ontwikkelingsfases van een kind; kennis van geldende 

hygiëne- en veiligheidseisen 
• Flexibele, positieve instelling en een echte teamplayer 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en communicatief sterk 

 
Ben jij de persoon die deze uitdaging met beide handen aan wil pakken en de passie met ons deelt 
voor de begeleiding en ontwikkeling van kinderen. Zet jij alles op alles om de kinderen op jouw groep 
een leerzame en fantastische dag te bezorgen en ze op deze manier klaar te stomen voor de 
basisschool? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar info@woudlopertje.nl t.a.v. Lydia Wever.  
 
 
 


