
VACATURE  
KINDERBEGELEIDER  
KLEUTERSCHOOL EDUGO MEERHOUT 

Kleuterschool Edugo Lourdes-Meerhout is op zoek naar een kinderbegeleider voor de vestiging Edugo 
Meerhout, Meerhoutstraat 51, 9041 Oostakker. 
 
AANBOD 

 Een leuke job in een huiselijke sfeer op een kleinschalige kleuterschool. 
 Deeltijds contract van 17,5/38 (mogelijks uit te breiden met enkele poetsuren in onderling 

overleg) 
o op ma-di-do-vrij van 11u15-13u00 en van 15u40-18u00, op woe van 11u50-13u00 
o je werkt niet tijdens de schoolvakanties  

 Opstart vanaf 1 september 2021 
 Je wordt verloond volgens Paritair Comité 152.01 (arbeiderscontract). 

 
TAKENPAKKET 

 Middagopvang (elke schooldag van 11u15-13u00, behalve op woensdag): 
o De kleuters onthalen, begeleiden en bedienen tijdens het eetmoment. 
o Toezicht houden op de kleuters tijdens het spelen op de speelplaats. 
o De eetruimte en keuken opruimen. 

 
 Naschoolse opvang (op ma, di, do en vrij van 15u40 tot 18u00, op woensdag van 11u50 tot 

13u00): 
o Je begeleidt de kleuters op een rustige manier na school. 
o Je registreert de aanwezigheden. 
o Je motiveert de kleuters om samen te spelen en organiseert af en toe een leuke 

activiteit.  
o Je ontvangt de ouders, bij afhaling van de kinderen, op een professionele manier. 
o Je staat in voor het proper houden/onderhoud van de opvangruimte. 

 Over de middag werk je samen met een collega, de naschoolse opvang doe je alleen. 
 
PROFIEL 

 Je hebt een warm hart voor kinderen: je gaat liefdevol, enthousiast, geduldig en zorgzaam om 
met jonge kinderen. 

 Je bent sociaal en communiceert gemakkelijk. Jouw mondeling niveau van het Nederlands is 
goed. Je ontvangt de ouders, bij afhaling van de kinderen, op een professionele manier. 

 Je kan zelfstandig en met de nodige verantwoordelijkheid werken. 
 Je bent een betrokken collega. 
 Je beschikt over een diploma secundair onderwijs, kinderbegeleider, kinderverzorging,… 

 

INTERESSE? 
Stuur je cv en motivatiebrief door naar Christine Lafaut, directeur Edugo Lourdes-Meerhout: 
christine.lafaut@edugo.be, of neem telefonisch contact op via 0478 51 17 57 of  09 259 02 92 


