
 
 
 

Assistent leidinggevende Peuteropvang/BSO / Coördinator TSO  
 
 

Functieomschrijving  
De assistent leidinggevende heeft naast een voorbeeldfunctie als pedagogisch medewerker ook  
(in afwezigheid van de leidinggevende) de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het reilen en  
zeilen binnen de vestiging. Zij is dan het aanspreekpunt. 
De assistent leidinggevende zal naast het werken op de groep ook een aantal organisatorische, 
signalerende, administratieve of andere praktische taken vervullen die een bijdrage leveren aan een 
goede kwalitatieve opvang. Denk hierbij aan de ergonomie en ontruimingsoefeningen. Voor een 
verdere taakomschrijving zie de functieomschrijving. Tevens zal je de coördinatie op je nemen van 
de Tussen Schoolse Opvang op één van de locaties.  
 

Functie-eisen  
Het is van belang dat je affiniteit hebt met de doelgroep op de POV/BSO. Werkervaring met de 
doelgroep is vereist. Het in het bezit zijn van een rijbewijs en enige kennis van de praktische  
organisatie en administratie op de groep is een pre. Communicatieve, organisatorische  
vaardigheden en een flexibele instelling zijn sleutelvaardigheden voor het goed uitoefenen van  
deze functie.  
Wij verwachten dat je minimaal 28-30 uur per week kan werken, verdeeld over 3,5 dag.  
 

 
Wij zijn per december 2018 op zoek naar een:  
 
Assistent leidinggevende POV/BSO / TSO Coördinator m/v  
voor de vestigingen Bos en Duin school en BSV school in Bloemendaal.  
 
De functie van TSO Coördinator zal specifiek voor de Bos en Duinschool zijn. In totaal is 
de functie voor gemiddeld 28-30 uur per week verdeeld over de maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdagochtend.  
 
Op deze vestigingen is in de ochtend peuteropvang en in de middag BSO. Daarnaast 
verzorgen wij de TSO op beiden scholen.  
 

 
Heb je interesse in bovenstaande vacature, vul dan op de website het sollicitatieformulier in.   

 

Voor aanvullende informatie over deze vacature kun je ook altijd contact opnemen met Félice 

Hofhuizen of Jose Maas,  

te bereiken op telefoonnummer 023-5318240. 

 

Je kunt reageren tot uiterlijk 14 november 2018. 

 


