
 

Stichting GOO biedt kinderopvang en basisonderwijs aan in de gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek. 
In onze kindcentra werken opvang en onderwijs intensief samen, waarmee wij een unieke positie in Nederland 
innemen.  
 
Bij GOO geloven we dat de versmelting van opvang en onderwijs de toekomst is. Zo realiseren we een 
doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar. We creëren een vertrouwde plek, waar de jongste kinderen geleidelijk 
kunnen wennen aan leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere kinderen. 

Binnen GOO voor opvang en onderwijs ontstaat per 1-8-2019 een vacature voor: 

Coördinator 0 – 6 jaar  
 
Locatie: Kindcentrum Octopus in Boekel 
Omvang: 22 uur per week.  

Binnen dit kindcentrum is de directeur eindverantwoordelijk voor het kindcentrum. Vanaf 1-8-2019 wil men 
gaan werken met een coördinator 0-6 jaar en een coördinator 7-13 jaar. De coördinator 0-6 jaar is 
verantwoordelijk voor de dagopvang, peuterwerk en onderwijs groep 1-2) De directeur en beide coördinatoren 
gaan samen het MT vormen.  

Is het jouw passie om met kinderen te werken? Kun jij kinderen een veilige omgeving bieden, waar ze het beste 

uit zichzelf kunnen halen en waar ze met plezier naartoe gaan? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Onze nieuwe collega:  

 Ziet onze kernwaarden relatie, talent en uitdaging als kansen voor onze kinderen. 

 Beschikt aantoonbaar over een HBO werk- en denkniveau.  

 Heeft een onderzoekende houding en is gericht op de ontwikkeling van zichzelf maar ook die van de 
medewerkers.  

 Beschikt over aantoonbare pedagogische kennis en heeft aantoonbaar leidinggevende kwaliteiten. 

 Heeft een managementopleiding met positief resultaat afgerond of is bereid om deze opleiding te 
volgen. 

 Beschikt over relevante ervaring binnen de kinderopvang en wil zich verder ontwikkelen met 
betrekking tot expertise van het onderwijs.  

 Initieert de samenwerking tussen opvang en onderwijs en is sterk gericht op de verbinding tussen 
opvang en onderwijs. 

 Is het aanspreekpunt voor de dagopvang, peuterwerk en onderwijs groepen 1 en 2. Binnen opvang 
heeft dit o.a. betrekking op planning,  organisatie en roosters. 

 Is flexibel in werktijden en werkhouding en is bereid om indien nodig tijdens schoolvakanties te 
werken. 

 Beschikt over een proactieve houding en denkt mee over de ontwikkelingen binnen het kindcentrum. 

 Is communicatief vaardig.   

 Kan meedenken op beleidsniveau en indien nodig beleid opzetten binnen het kindcentrum. 

 Is klantgericht richting (toekomstige) ouders. 

 Stuurt inhoudelijke processen aan. 

 

Wij bieden:  

 Een leuke en uitdagende baan in een prettige werkomgeving. 

 De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. 

 Goede salaris en arbeidsvoorwaarden. 



 
 

Solliciteren en informatie: 
 
Omdat er gelijktijdig een vacature loopt  voor coördinator 7-13 jaar is er een uitgebreide sollicitatiecommissie 
gevormd. Deze bestaat uit de directeur, twee pedagogisch medewerkers en twee leerkrachten. 

Herken jij je in bovenstaand profiel en heb je interesse?  
Schriftelijk reacties (motivatiebrief en CV) kun je, onder vermelding van vacature Octopus 0 - 6 jaar, tot uiterlijk 
vrijdag 3 mei 2019 mailen aan pz@stichtinggoo.nl. 
 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met  Berry van de Wetering, directeur 
kindcentrum Octopus, bereikbaar via telefoon: 0622586887 of e-mail berry.vandewetering@stichtinggoo.nl  

De gesprekken worden gepland op maandag 13 mei tussen 16.00 en 21.30 uur. 

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor. 
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