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Heb jij een passie voor sporten en werk je graag met kinderen? Wij zijn opzoek naar een Sportief 
Pedagogisch Medewerk in combinatie met pleinspelen op diverse scholen binnen de gemeentes 
Woudenberg en Leusden. De combinatie van deze functies maakt het mogelijk om jou een baan te 
bieden die uitdagend is, goed betaald en afwisselend is. 
  
Je komt te werken bij de Sportieve Naschoolse Opvang (SNO). Wij zijn een buitenschoolse opvang 
waar sport, spel, samenwerken en plezier voorop staan. Vanuit onze zeven kernwaarden die centraal 
staan in onze visie, verzorg je samen met de kinderen en collega’s een actieve en gezellige middag in 
de BSO-tijd.  
 
Je werkt op maandag-, dinsdag-, woensdag- en of donderdagmiddag als Sportief Pedagogisch 
Medewerker bij SNO Woudenberg / Leusden op de groep. Voordat jouw middag bij SNO begint, werk 
je op één van de basisscholen in Woudenberg / Leusden tijdens de pleinspelen. Hier verzorg je tijdens 
de pauzes van de kinderen afwisselende sport en spel activiteiten op het schoolplein samen met een 
collega. Een mooie combinatiefunctie dus!  
 
Indien je op niveau kwalitatief goede gymlessen kan en wilt geven binnen het bewegingsonderwijs is 
dat bespreekbaar.  
 
Wat verwachten we van jou 

• Je bent in het bezit van een MBO-opleiding niv.3 of 4 of een HBO-opleiding die je kwalificeert 
om werkzaam te zijn in de kinderopvang; 

• Je biedt onze kinderen veiligheid, structuur en draagt zorg voor een mooie ontwikkeling; 

• Je bent sportief, verantwoordelijk en hebt veel energie om de kinderen een leuke dag te 
bezorgen. 

 
Wat kun je van ons verwachten 

• Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd; 
• 24 tot 28 uur contract conform CAO-kinderopvang; 
• Een prettige en toegankelijke werksfeer in een jong en enthousiast team waar samenwerking 

voorop staat; 
• Werken voor een sterke en maatschappelijk betrokken organisatie, vol in ontwikkeling; 
• Voldoende mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen; 
• Regelmatig sportieve uitjes en gezellige borrels. 

 
 

Enthousiast geworden? Mail je motivatie dan naar info@snoleusden.nl. 


