
wij zijn op zoek naar een  
Actieve en lieve groepshulp (BSO)          min. 15 uur p/w 
locatie: Integraal Kind Centrum ‘Keizerrijk’ Parelmoervlinderlaan 102, Rijswijk   
 
We zijn hard groeiende op onze BSO! Daarom zijn wij op zoek naar een lieve, actieve gastvouw- of 
heer om de pedagogisch medewerkers te ondersteunen. Onze prachtige nieuwe locatie ‘Keizerrijk’ 
bestaat uit een KDV en BSO en vormt samen met de Parkrijkschool, het Montessori IKC Parkrijk. We 
werken samen volgens dezelfde visie. ‘Leer mij het zelf te doen’, is het motto van Maria Montessori! 
Het unieke hier is dat kinderen vanaf 3 jaar en 3 maanden al voor een deel meedraaien in de klas 
o.b.v. de pedagogisch medewerkers. Hoe interessant en uitdagend is dat!  Onze mooie BSO zit in het 
schoolgedeelte en bestaat uit drie verdiepingen. Wij delen veel ruimtes met school. Elke verdieping 
heeft een eigen keuken en leuke uitdagende ruimtes!

Jij: 

- Zorgt ervoor op dat alle groepen de 
voorraad (voeding enz.) op peil is. 

- Bestelt de boodschappen. 
- Jij zorgt ervoor dat de keukens netjes 

blijven en helpt waar nodig met 
andere huishoudelijke taken, zoals de 
planten water geven, dingen 
schoonmaken. 

 

 

 
 

- Je vindt het leuk om met kinderen te 
werken. Je kookt graag met ze, of doet 
een spelletje met ze. 

- Je houdt ervan om in een gezellig 
team aan de slag te gaan! 
 
 
 

 

Wat wij jou te bieden hebben: 

- Een gezellige organisatie 
- Een salaris conform CAO 
- Pedagogische begeleiding 
- Een eigen opleidingsbudget 
- Leuke attenties in uitdagende tijden

De werkdagen zullen op maandag, dinsdag, woensdag  en donderdag zijn van 12:00-17:00 uur. Ben je 
enthousiast geworden door deze advertentie? Stuur dan een mail naar onderstaand e-mailadres. Wij kijken er 
naar uit om jou te ontmoeten! 

Integraal Kind Centrum ‘Keizerrijk’ 
Parelmoervlinderlaan 102, Rijswijk  
Tosca van der Knaap 
tosca@delangekeizer.nl 
06-10568071 
 


