
Wij zoeken nieuwe collega’s Pedagogisch Medewerker BSO 

In het bezit van een diploma dat bevoegdheid geeft voor de  

Buitenschoolse Opvang of relevante studie volgend  

Voor contracten variërend van 12 tot 20 uur 
 

Wat hebben wij jou te bieden, naast uiteraard alle CAO blabla:  

√ werken bij een klein en zeer gezond bedrijf waar je een echt onderdeel uitmaakt van de organisatie; 

beslissingen worden bij ons genomen door het hele team  

√ een bedrijf dat maatschappelijk betrokken is; zo zijn we Business Friend van War Child, steunen we 

Oxfam Novib en ook lokale initiatieven 

√ een heel mooie bonusregeling (€), uniek in de kinderopvang! 

√ Tante Cato werkt ‘beyond budgeting’; heb je een leuk idee voor de kinderen, het team of jezelf? Voer 

het uit! 

√ werken met de leukste kinderen van Amsterdam       samen met gezellige collega’s  

√ Goed bereikbaar met het ov en/of een parkeervergunning kan geregeld worden 

Tante Cato BSO&ZO zit op drie locaties en is de leukste BSO in Amsterdam-Buitenveldert. We zitten op een 

toplocatie. Veel hofjes, parken, het Amsterdamse Bos en speeltuinen in de buurt. Je mag dus iedere dag buiten 

spelen! 

Het “&ZO” staat voor ons streven naar een zo compleet mogelijke dienstverlening en voor het leveren van de beste 

kwaliteit voor kinderen, ouders en medewerkers. 

Dagelijks start het gehele team om 14.00 uur op de hoofdlocatie. Er is tijd en ruimte voor besprekingen en 

gesprekken. Daarna gaat iedereen naar zijn eigen locatie en groep om de kinderen een warm welkom te geven. 

Misschien kom je collega’s en kinderen van andere groepen nog tegen tijdens het buiten spelen, als je kinderen naar 

activiteiten of workshops brengt of als je samen naar de gymzaal gaat.  

Een indicatie van onze werktijden; op ma-di-do-vr van 14.00-18.00/18.30 en op woensdag van 12.30-18.00.  

In vakanties zijn we open van 8.00-18.30. De werktijden zijn in overleg. 

 

Onze missie     ………kinderen een leuke, ontspannen en gezellige na-school-tijd aan te bieden. Kinderen 

brengen bij ons immers hun vrije tijd door en ons doel is dat ze daar plezier in hebben en zich daar wel 

bij voelen. Wij willen dat kinderen graag naar de BSO komen, dat ze het bij Tante Cato naar hun zin 

hebben. Dat geldt ook voor de medewerkers van Tante Cato; als je het samen leuk hebt en werkt in een 

‘veilige’ omgeving dan straal je dat ook uit naar de kinderen…. 

Wat vragen wij dus van jou? Humor, enthousiast, creatief of sportief zijn mooie kwaliteiten. Maar waar 
het om gaat is plezier in je werk. Dat je blij wordt als de kinderen een heel leuke middag hebben en niet 

naar huis willen als ze worden opgehaald       

 
Dit spreekt jou aan toch? Solliciteer dan nu door ons een berichtje te sturen: miranda@bsotantecato.nl en 

aukje@bsotantecato.nl  Bellen kan natuurlijk ook: 020.6466424  

We maken dan een afspraak met je om met ons een rondje te wandelen in de buurt bij wijze van 

‘sollicitatiegesprek’. We laten je zien waarom Tante Cato op een toplocatie zit en wat er zo uniek is. 

Benieuwd of je diploma aansluit? Check dat hier: https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang 
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