
 

Kindcentrum PCBO DE GONG heeft ruimte voor nieuw talent!  

 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste pedagogisch 
medewerkers (20 uur) met ingang van 1 juni a.s. 
 
Wie zijn wij?  
Kindcentrum PCBO De Gong biedt kinderen van 2 tot 13 jaar op basis van respect voor de christelijke 
levensovertuiging een veilige, uitdagende omgeving. De Kanjertraining is de basis voor ons pedagogisch 
beleid. Wij maken onderdeel uit van Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Apeldoorn. Het 
Kindcentrum wordt bezocht door zo’n 235 kinderen. In een fris gebouw werken we dagelijks aan ons 
motto “Ruimte voor talent!’ 
 
Partnerschap met ouders 
Het Kindcentrum en ouders/verzorgers zijn elkaars partner als het gaat om opvoeding, ontwikkeling en 
welbevinden van kinderen. Het is belangrijk dat er een goed contact en een goede communicatie is met 
de ouders/verzorgers. Op die manier kan het Kindcentrum een verlengstuk van het gezin zijn. Om onze 
kinderen nog meer te bieden en onze ouders verder te ontzorgen, bieden wij een compleet arrangement 
met een eigen buitenschoolse opvang en een peutergroep voor kinderen vanaf 2 jaar. Kindcentrum 
PCBO De Gong realiseert dit aanbod in een coproductie met DOK13, waarbij de pedagogisch 
medewerkers in dienst zijn van DOK13.  

 
Eén team, één aansturing  
De dagelijkse aansturing van onze lerende organisatie valt onder verantwoordelijkheid van de 
schooldirecteur. Uitgangspunt van deze verregaande samenwerking is een optimale verbinding tussen 
onderwijs en opvang. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers vormen één team. Het team van het 
Kindcentrum bestaat uit 26 professionals die zowel in onderwijs als opvang werken.  
 
We verwachten van jou dat jij 

• in het bezit bent van een relevant diploma op minimaal MBO niveau 4 

• samen met collega’s verantwoordelijk wil en kan zijn voor een inspirerend klimaat 

• bereid bent noodzakelijke scholing te volgen in het kader van vernieuwing 

• een bijdrage levert aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor peuters naar groep 1 

• flexibel inzetbaar bent in opvang en onderwijs 

• uitdagende activiteiten kan ontwerpen, plannen en uitvoeren  

• goed kunt communiceren met kinderen, ouders, collega’s en externen 

• initiatief neemt  

• klantgericht bent 
 
We bieden jou  

• een gedreven team van pedagogisch medewerkers en leerkrachten  

• ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

• een dienstverband bij DOK13, inschaling cao Kinderopvang  
 



 

Informatie 
www  gong.pcboapeldoorn.nl 

 Facebook.com/PCBODeGong 

 Kitty ten Napel, directeur, 055-542 22 93 of 06-15 38 02 05 

 Attie Hendriksen, directeur DOK13, 06-50264881 
 
Sollicitatie 
Ben jij geïnteresseerd om je talent in te gaan zetten voor Kindcentrum PCBO De Gong? Wij nodigen je 
van harte uit om vóór 1 mei a.s. een brief met motivatie en Curriculum Vitae inclusief referenties te sturen 
naar: hr@dok13.info 
 
Sollicitatiegesprekken & proefdraaien  
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 14 mei. Proefdraaien maakt onderdeel uit van  de 
sollicitatieprocedure en vindt plaats op dinsdag 15 mei.  
 

 

 

 


