
	 	 	

	

 
 
De Hollandse School Limited zoekt per 1 maart 2019 voor peuterschool Jip en 

Janneke een 
Peuterleidster (m/v) 

Parttime 
  

De Hollandse School in Singapore is een Nederlandstalige peuter-/basisschool met in 
totaal 400 leerlingen (80 peuterschool/320 basisschool). De HSL verzorgt onderwijs 
aan kinderen van ouders die in Singapore werkzaam zijn en vaak een internationale 
woonomgeving met zich meebrengen. Het bestuur wordt onder meer gevormd door 
vertegenwoordigers van bedrijven die de school hebben opgericht in 1920. 
  
Jip en Janneke is een school voor peuters van 2 tot 4 jaar, die door zowel een 
Engelse leerkracht als een Nederlandse leerkracht in groepen van maximaal 18 
leerlingen worden geleid. Peuterschool Jip en Janneke is onderdeel van de Hollandse 
School Ltd. 
  
De functie is voor 2.5 dag per week. De werktijden zijn van 8.00 - 14.00 uur 
(uitgezonderd verlengde schooldagen). De vakantieperiodes van de HSL zijn tevens de 
vakantiedagen van de leerkrachten, uitgezonderd de uitwerkdag aan het einde van het 
schooljaar, de laatste week van de zomervakantie en de in-service trainingsdagen. 
  
Functie-eisen: 

• Kwalificaties als Sociaal Pedagogisch werker, bevoegd peuterleidster of 
een volledige bevoegdheid tot het geven van onderwijs in het primair 
onderwijs in Nederland/Vlaanderen (SPH/PABO) of een opleiding riching 
MWD/Psychologie/Pedagogiek/Sociologie  

• Het strekt tot aanbeveling als er ervaring is in de peuteropvang 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Engels en Nederlands 

  
Van een kandidaat wordt verwacht dat hij/ zij: 

• Een initiatiefrijk persoon is die het uitdagend vindt om in een 
Nederlands/Engelstalige omgeving te werken 

• Een warme persoonlijkheid heeft met passie voor het werken met jonge 
kinderen 

  
Verder verwachten we dat de kandidaat positief, stressbestendig en een teamplayer is 
en beschikt over een flexibel, optimistisch karakter, uitstekende sociale en 
communicatieve vaardigheden en gevoel voor humor. 
  
  
Arbeidsovereenkomst: 
Het betreft een zogenaamd lokaal contract (dus geen Expat contract), van 1 maart 
2019 tot en met 30 juni 2019, met uitzicht op verlenging. 
  
Sollicitatieprocedure 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de HR Officer, Claudia Goethart 
(recruitment@hollandseschool.org). 



	 	 	

	

  
Belangstellenden in het bezit van een Dependent Pass of PR-status en die aan de 
gestelde voorwaarden menen te voldoen, kunnen tot en met woensdag 6 februari 2019 
solliciteren middels het sturen van: 

•      een sollicitatiebrief, 
•      vergezeld van een cv 
•      een recente pasfoto 
•      3 referentieadressen 

per e-mail aan: recruitment@hollandseschool.org t.a.v. Dhr Meino Meines. 
  
Uiterlijk vrijdag 8 februari zullen geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een 
interview dat zal plaatsvinden op maandag 11 februari of op dinsdag 12 februari. 
Inwerkdagen staan gepland in de laatste week van februari.  
  
Website HSL:  www.hollandseschool.org   

 


