
De Holland International School zoekt per direct

voor de preschool een parttime

Peuterleidster (m/v)

Onze school

Holland International School (voormalig Hollandse School Limited) is uniek in meerdere
opzichten. Met meer dan 100 jaar ervaring als Nederlandstalige peuter- en basisschool in
Singapore, staat Holland International School bekend om haar uitstekende mix van het
Nederlandse en het International Primary Curriculum (IPC) met een dagelijks Engels taal
programma. Het tweetalige lesaanbod van de peuterschool bereidt kinderen in de leeftijd
van 2 tot 4 jaar goed voor op de overgang naar de basisschool. Vanaf deze zomer kunnen
kinderen vanuit de peuterschool ook doorstromen naar de Internationale stroom, waarbij het
English National Curriculum wordt gecombineerd met het IPC en een dagelijks Nederlands
taalprogramma.

Holland International School is een veilige en vertrouwde plek voor kinderen, met aandacht
voor individuele leerbehoeften. In een stress-vrije omgeving worden zij gestimuleerd om
doelgericht te leren, te spelen en samen te werken. Deze Nederlandse benadering van
onderwijs creëert een optimale leeromgeving, waarin een kind met plezier naar school gaat
en zichzelf maximaal kan ontwikkelen. Hiermee onderscheiden wij ons van andere
internationale scholen en daar zijn we trots op.

De functie

De functie is voor 3,4 of 5 dagen per week. De werktijden zijn van 8.00 tot 14.00 en bij
voorkeur tot 16.00 uur. De vakantieperiodes van de Holland International School zijn tevens
de vakantiedagen van de leerkrachten, uitgezonderd 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 richting
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 een gevoel voor humor

Geboden wordt:

● Een contract van startdatum tot en met 31 juli 2023, met uitzicht op verlenging
● Dagelijkse transportvergoeding

Sollicitatieprocedure

Belangstellenden die aan de gestelde voorwaarden menen te voldoen, worden van harte
uitgenodigd om de volgende sollicitatiedocumenten te sturen naar
recruitment@hollandinternationalschool.sg, ter attentie van Marjolein Pronk (MT lid
preschool):

● Sollicitatiebrief
● CV
● Drie referenties

De sluitingsdatum voor deze vacature is 7 september 2022.

Voor vragen over deze vacature kan contact worden opgenomen met Tjitske Klasen (HR &
Recruitment): recruitment@hollandinternationalschool.sg

Informatie

E-mail: recruitment@hollandinternationalschool.sg

Website HSL: www.hollandinternationalschool.sg


