
Pedagogisch medewerker/ onderwijsassistent Korein – De Horizon 
36-40 uur Asten  
 

Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen? Korein heeft ruim 110 vestigingen in de 
Brainport Regio en Noord Limburg. Korein is onderdeel van Wij zijn JONG. Ligt jouw hart bij kinderen? 
Vind je – net als wij – dat hun welbevinden een gezamenlijke verantwoordelijkheid is? 

Voor brede school de Horizon zoeken wij een professional met pedagogisch talent. Het gaat om een 
combinatiefunctie voor onderwijsassistent voor de kleutergroepen op school en pedagogisch mede-
werker voor de BSO bij Korein. 

Dit ben jij. 

Enthousiasme zit in je bloed en je vindt het geweldig om kinderen hierin mee te nemen. Je ziet ieder 
kind als een bron van inspiratie vol nieuwe creatieve ideeën. Je kunt activeren, boeien en uitdagen 
met oog voor ieder kind, de groep en voor diversiteit. Je bent in staat ontwikkelingsgericht te werken, 
waardoor interesse, behoefte en de ontwikkeling van het kind centraal staan. Daarnaast is het belang-
rijk dat je stevig in je schoenen staat, het overzicht kan bewaren en kunt verbinden. 

Daarnaast heb jij/of ben jij: 
•    in het bezit van het diploma Onderwijsassistent niveau 4, SPW4 of Pabo; 
•    bij voorkeur aantoonbare ervaring in kinderopvang, BSO en/of primair onderwijs; 
•    36 tot 40 uur per week beschikbaar; 
•    kennis van en inzicht in groepsdynamische processen van kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar; 
•    flexibel en een echte teamplayer. 

 
Dit krijg jij:  

• een unieke functie binnen het samenwerkingsverband tussen bassischool de Horizon en  
Korein; 

• een sociale werksfeer, waarbij je jezelf kunt blijven ontwikkelen en wordt uitgedaagd in je 
werk; 

• afstemming met verschillende collega’s zoals leraren in de groep en pedagogisch medewer-
kers; 

 

Dit doe jij. 

In deze rol vervul je een unieke combinatiefunctie van pedagogisch medewerker en 

onderwijsassistent, waarbij je school en de BSO met elkaar weet te verbinden. Je levert hierin een 

belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen van 4 tot 13 jaar in de klas en na schooltijd. Je 

zorgt ervoor dat ieder kind zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen op een plek waar kinderen zich 

veilig voelen. Je geeft ruimte voor initiatief, je herkent en erkent hun talenten en zoekt manieren om 

die te stimuleren. In de ochtenden ben je werkzaam binnen de kleutergroepen op school en op de 

middagen ga je aan de slag bij de BSO. 

 

 

 



Dit is jouw werkplek. 

Binnen brede school de Horizon is altijd wel iets te beleven. We hebben professionele opvang in een 

sfeervolle omgeving voor kinderen. Ons team is enthousiast, betrokken en goed opgeleid. We geven 

extra aandacht aan de doorgaande ontwikkelingslijn van het kind. Dat doen we omdat ieder kind uniek 

is dezelfde kansen hoort te krijgen. We geven extra aandacht aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

We vinden dat de kinderen op deze wijze goed worden voorbereid op de maatschappij van nu. We 

zorgen voor een warme, veilige en inspirerende leeromgeving. Ons doel is om alle kinderen de kans te 

geven volledig tot hun recht te komen en het beste uit zichzelf te halen. Samen met de ouders en 

samenwerkingspartners bereiden we de kinderen voor op goed kunnen functioneren in de 

maatschappij en op het vervolgonderwijs. 

 

                                         Is dit jouw baan? 

 

           We ontvangen graag je reactie vóór 23 november 2020 

 

Vragen over de sollicitatieprocedure 
of over de organisatie? 

 

Neem dan contact op met onze Recruiter Esme Zarouali 

Telefoon: 06-11586895 
E-mail: recruitment@wijzijnjong.nl 

WhatsApp:06-11586895 
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