
 
 

Wij zoeken op korte termijn een enthousiaste  
pedagogisch medewerker voor peuterspeelgroep Poppejans  

in Hasselt, voor twee dagdelen per week 
(bij voorkeur op woensdag- en vrijdagochtend) 

 

Wie wij zijn 

Peuterspeelgroep Poppejans is een VE-locatie (Voorschoolse Educatie), we werken met de Piramide-
methode. Piramide stimuleert peuters op een speelse manier in hun ontwikkeling en is opgebouwd 
rondom projecten. Jij draagt bij aan de ontwikkeling van de taalvaardigheid, de zelfstandigheid, de 
motorische vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen met een VE-indicatie 
ontvangen van ons extra ondersteuning. 
Peuterspeelgroep Poppejans is een christelijke groep; wanneer jij werkt in deze peutergroep kun je het 
Bijbelverhaal en de Bijbelse waarden overbrengen vanuit jouw christelijke  overtuiging.  
Poppejans is gesitueerd in basisschool de Driemaster.  
  
Wat je doet  
Jij wilt je talenten inzetten voor onze peuters en je blijven ontwikkelen. Je hebt er zin in!  

• Je hebt (bijna) een geldig diploma en een VOG  
• Je  hebt en beheerst minimaal 3F- taal niveau  
• Je hebt een VVE-certificaat, of bent bereid om deze VVE-training binnen 2 maanden na de start 

van deze functie te gaan beginnen 

• Je bent proactief, ondernemend en flexibel  
• Je communiceert vlot met kinderen, ouders en collega’s  
• Je bent 2 dagdelen beschikbaar, evt. meer als er binnen het team inval nodig is 
• Je bent ook beschikbaar voor de Voorschoolse Opvang op jouw werkdagen 

 
Wij bieden  

• Een huiselijke, maar ook voorschoolse omgeving; een groep die is voorzien van 
ontwikkelingsgericht speel- en leermateriaal.  

• Bij de begeleiding en ontwikkeling van de kinderen word je ondersteund door onze  
zorgcoördinator en onze pedagogisch coach/VE coach  

• Een vast team met leuke en gedreven collega’s  
• Uitzicht op uitbreiding van uren, bijvoorbeeld door een combinatie met de BSO of inval bij het 

KDV  
• Salaris conform CAO-Kinderopvang; schaal 6, afhankelijk van de werkervaring 

 

Kom jij bij ons werken?  
Mail je motivatie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 19 september naar:  
Antoinette Griffioen      

e-mail: a.griffioen@kinderopvangskz.nl  
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