Stagiair pedagogisch medewerker
Ben je op zoek naar een stage?
Wij bieden jou de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen.
Je kunt solliciteren door je CV en een motivatiebrief te mailen naar
bso@kindcentrumacadademia.nl De contactpersoon is Esra Baysaloglu.
Bij Academia zijn we altijd op zoek naar enthousiaste stagiaire(s). Met de juiste papieren en
een positieve instelling leiden wij je graag op tot pedagogisch medewerker (niveau 3 en 4).

Hoe word je begeleid?
Wij vinden het belangrijk dat je deskundig en professioneel begeleid wordt, zodat je het
maximale uit jouw stage haalt. Iedere stagiair krijgt daarom een werkbegeleider. Dit is een
pedagogisch medewerker die werkt op de groep waar je stage loopt. Dit betekent dat wij:
•
•
•
•
•

De tijd nemen om je te begeleiden op de werkvloer en in je leerproces.
Openstaan voor feedback en het graag horen als je tegen problemen aanloopt.
Een open houding hebben en antwoord proberen te geven op al je vragen.
Je duidelijke instructies geven bij de opdrachten die je vanuit school moet vervullen.
Op tijd aangeven waar het goed gaat en waar je wellicht nog verbeterpunten hebt.

Wat ga je doen?
Als stagiair ben je net als de vaste medewerkers verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang,
ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen. Afhankelijk van de fase van de opleiding
waarin je zit, ga je het volgende doen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begeleiden van kinderen, zowel in groepsverband als individueel bij diverse
activiteiten.
Bedenken en ontwikkelen van activiteiten voor en met de kinderen.
Een situatie creëren binnen de groep, waarin kinderen zich veilig voelen.
Het stimuleren van kinderen om ze verder te ontwikkelen.
Je zorgt voor de dagelijkse verzorging van kinderen.
Je houdt de ontwikkeling van kinderen bij en informeert je stagebegeleider hierover.
Het goed onderhouden van de contacten met ouders/verzorgers.
Je helpt mee met het organiseren van ouderavonden.
Deelnemen aan stage bijeenkomsten.
Je zorgt dat de groep altijd netjes op orde is.
Uiteraard wil jij heel veel plezier in je werk hebben.

Wie weet zien we jou terug in ons team☺)

