
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur van de Stichting Reformatorische Kinderopvang (SRK) te Krimpen aan den IJssel is i.v.m. het 
vertrek van de teamleidster op zoek naar een 
 

 

 

Teamleid(st)er peuterspeelzalen 
 
 

 

Dagen/uren  in overleg 

 

 
 Als teamleid(st)er peuterspeelzalen ben je verantwoordelijk voor de gehele peuteropvang op alle drie de 

locaties van de stichting: Het Ruytertje, De Vlinder en De Leeuwerik (ca. 75 peuters). Je coacht en 
faciliteert medewerkers (10), zodat zij hun talenten optimaal kunnen inzetten en zichzelf en hun dienst-
verlening voortdurend kunnen blijven ontwikkelen. Gastvrijheid, een “welkom-thuis-gevoel”, staat centraal 
op onze peuterspeelzalen. Je speelt een belangrijke rol in het verder ontwikkelen en vormgeven van deze 
missie. 

 
 Wie zijn wij? 

De Stichting Reformatorische Kinderopvang is verantwoordelijk voor voornoemde drie peuterspeelzalen. 
Aan de peuters wordt in groepen van max. 16 kinderen een uitdagende speel-/ leeromgeving geboden. Er 
wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit en ontwikkeling van individuele peuters. Onze peuterspeelzalen 
bieden VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) aan voor peuters met mogelijke achterstanden. De peuter-
speelzalen zijn gehuisvest in mooie, gezellige lokalen op de Admiraal De Ruyterschool, de Johannes 
Calvijnschool en de Jacobus Koelmanschool. Op deze functie is de CAO Kinderopvang van toepassing. 

 
  Wij zijn op zoek naar een teamleid(st)er die 

 leiding geeft aan het personeel van  de peuterspeelzalen en de schakel is tussen het bestuur en de 
medewerkers; 

 verantwoordelijk is voor de implementatie en uitvoering van het tactische en operationele beleid; 

 alert is op wijzigingen in de wereld van de kinderopvang en deze door verbetervoorstellen voorlegt 
aan het bestuur; 

 bij voorkeur op maandag beschikbaar is. Werkdagen en verdeling van het aantal uren in overleg te 
bepalen.  

 
Wij komen graag in contact met kandidaten die de grondslag van de stichting, Gods onfeilbaar Woord 
en de Drie Formulieren van Enigheid, onderschrijven en die ook willen naleven met een christelijke 
visie op peuterspeelzaalwerk c.q. kinderopvang en oog hebbend voor de volle breedte van de 
reformatorische achterban. 

 
 Wie ben jij? 
Als jij op zoek bent naar een leuke parttime baan waarbij je met een helicopterview het team aanstuurt, 
motiveert, morele steun biedt, dienstbaar bent, samenbindend werkt, pedagogisch beleid uitdenkt en 
implementeert, bij voorkeur kennis hebt van KIJK(-Monitor) en je beschikt over de juiste opleiding, dan 
nodigen we je uit te solliciteren.  

 
 Iets voor jou? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer Chr. van der Velden, voorzitter bestuur,  
 (06) 53 76 78 73 en/of  c.vandervelden@sggkrimpen.nl. 
Je kunt ook verder kijken op onze website en/of een afspraak maken om eens langs te komen,  (06) 19 
93 91 10 en/of  srp@sggkrimpen.nl. 

 
Lijkt het je iets om bij ons te komen werken, solliciteer dan naar deze functie en stuur je brief vóór D.V. 
dinsdag 19 november a.s. naar het bestuur van de SRK, t.a.v. de heer Chr. van der Velden, Postbus 173, 
2920 AD Krimpen aan den IJssel of mail deze naar Wilma Kooiman via w.kooiman@sggkrimpen.nl. 


