
  

  

 

 

 

Kinderopvang De Plu 
Is een middelgrote kinderopvangorganisatie met acht locaties in Schijndel en omgeving. Bij de 

Plu geloven we dat kinderopvang en ontwikkeling hand in hand met elkaar gaan en hebben we 

oog voor ieders welbevinden.  

 

Naast de reguliere opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, bieden wij, als service, al 

jaren de mogelijkheid om zwemles (voor kinderen vanaf 4,5 jaar) te volgen tijdens de 

buitenschoolse opvang.  

 

Om ons team te versterken en deze service te continueren zijn wij per direct op zoek naar 

1 of 2 Pedagogisch medewerkers om de Zwembso te 

begeleiden 
 

De Zwembso wordt aangeboden op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15:00 en 18:00 uur. 

Als Pedagogisch medewerker van de Zwembso haal je de kinderen, met de bus van De Plu, op 

bij de verschillende locaties om ze mee te nemen naar het zwembad. Bij het zwembad 

ondersteun je de kinderen, voor en na de zwemles, waar nodig. Na afloop zorg je dat de 

kinderen weer teruggebracht worden naar de locatie alwaar ze door hun ouders en of verzorgers 

worden opgehaald 

 

Wij bieden 
 Een leuke baan waarin je kinderen begeleid zonder direct op de groep te werken. 

 De mogelijkheid om deze baan te combineren met een andere baan   

 Uren in overleg 

 Salaris conform de CAO Kinderopvang schaal 6 

 8% Vakantietoeslag en 3% eindejaarsuitkering 

 Een goede werksfeer 

 

Wij vragen 

 Een kwalificerend diploma voor de buitenschoolse opvang. Zoals; Sociaal pedagogisch 

medewerker (SPW), onderwijsassistent, sport- en beweging etc. Via Diplomacheck | 

Kinderopvang werkt! (kinderopvang-werkt.nl) kun je zien of jouw diploma volstaat. 

 Een verklaring omtrent gedrag (kosten hiervoor worden vergoed) 

 Een geldig rijbewijs b voor het vervoeren van de kinderen met onze bus. 

 

Interesse? Mail je sollicitatie uiterlijk 20 maart naar sollicitatie@deplu.org Voor aanvullende 

informatie kun je contact opnemen met Diana van Dijk (Manager kinderopvang) telefoonnr.; 06-

15141312 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang
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