PEDAGOGISCH MEDEWERKER
Taken en verantwoordelijkheden
Verzorgen en begeleiden van de kinderen
Kinderen zowel in groepsverband als individueel begeleiden bij de dagelijkse bezigheden.
Een situatie scheppen binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen.
De ontwikkeling van de kinderen ondersteunen door pedagogisch handelen en het ondernemen van
gerichte activiteiten.
Communicatie
Bijhouden van de ontwikkeling van de kinderen en collega’s hierover
(periodiek) informeren.
Onderhouden van goed (periodiek) contact met ouders/verzorgers over hun kind(eren).
Bij kennismaking ouders/verzorgers informeren over de gang van zaken binnen
Het Kleine Huis en informeren naar specifieke aandachtspunten (dagritme, voeding e.d.) en
bijzonderheden van de op te vangen kinderen.
Afstemmen met collega’s over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden; mede
zorgdragen voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht.
Deelnemen aan werkoverleg, studiedagen en ouderavonden.
Bijdragen aan een open, eerlijke en respectvolle omgang met ouders en collega’s.
Huishoudelijk
Het verzorgen van de groepsruimte en het speelgoed;
Inkoop van spelmaterialen en huishoudelijke zaken;
Zorgen voor een verzorgde, schone en veilige omgeving waarin de kinderen opgevangen worden.
Deskundigheid bevorderen

-

Begeleidt en instrueert, indien aanwezig, pedagogisch medewerkers in ontwikkeling,
groepshulpen, BBL-ers, BOL-ers en stagiaires;
Onderhoudt contact met/rapporteert aan de studiebegeleider van het opleidingsinstituut.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Kennis van en inzicht in:
Pedagogie en de ontwikkelingsfasen van het jonge kind;
Groepsdynamische processen;
De geldende hygiëne- en veiligheidseisen;
Het antroposofisch mensbeeld en de daaruit voortvloeiende pedagogische inzichten;
Wanneer dit niet het geval is, is er de bereidheid zich hierin te verdiepen;
De eigen ontwikkelingsopgaven.
Vaardigheden
Kan kinderen door pedagogisch handelen ‘meenemen’ in de stroom;
Is in staat een harmonieuze sfeer te creëren waar rust en plezier hand in hand gaan;
Kan de eigen emoties reguleren;
Is zich bewust van de voorbeeldfunctie en zet dit pedagogisch in;
Beschikt over reflectie-vermogen en gebruikt dit om aan de eigen ontwikkeling te werken;
Is communicatief vaardig met collega’s en ouders, zowel in woord als geschrift.
Eigenschappen
Opgewekt en enthousiast
Ondernemend en pro-actief
Invoelend en geduldig
Leergierig en nieuwsgierig

