Brede School Gouda
is op zoek naar een enthousiaste

vrijwilliger ouder-kind (peuter)ochtend
in het Nelson Mandela Centrum
voor 3 uur per week.
In januari 2022 willen we ook in het Nelson Mandela centrum van start gaan
De Brede School Gouda is een
samenwerkingsverband tussen
scholen, ouders en instellingen op het
terrein van cultuur, sport, educatie,
natuur & techniek en zorg & welzijn.
De organisatie heeft als doel de
ontwikkelingskansen van kinderen te
vergroten. Een kind leert immers niet
alleen op school, maar ook thuis, op
straat, tijdens het sporten, bij clubs en
verenigingen en bij het spelen met
vriendjes en vriendinnetjes.
Peuterochtenden
Tijdens onze peuterochtenden spelen
(groot)ouders en kinderen samen.
Onze vrijwilligers staan klaar om er een
leuke en leerzame ochtend van te
maken.
Bijna elke week is er een leerzame en
leuke activiteit zoals de Boekfiets, een
museum activiteit, muziek maken, met
elkaar bewegen etc. en is er ruimte
voor het uitwisselen van verhalen en
het stellen van vragen rondom
opvoeding, opgroeien en
taalontwikkeling.

met een ouder/kind ochtend.
Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkelingskansen van jonge kinderen en
hun ouders? Heb jij daarnaast (professionele) ervaring in het werken met
kinderen?
Dan is de vacature voor vrijwilliger ouder-kind (peuter)ochtend misschien wel
iets voor jou!
Wat zijn je taken?
• Je verwelkomt de ouders en hun peuters.

•
•
•

Je draagt met elkaar zorg voor de uitvoering van de ochtend.
Je werkt nauw samen met de coördinator van de ochtend.
Je kunt ouders zo nodig goed doorverwijzen naar bestaande
voorzieningen.

•

Je neemt deel aan overlegmomenten.

Wat verwachten we van jou als vrijwilliger?
•
Je hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met de doelgroep 0 tot 4 jaar.
•
Je kunt goed samenwerken.
•

Je hebt er plezier in om met ouders samen te werken.

•

Je kunt een VOG (verklaring omtrent gedrag) afgeven.

•

We kunnen minstens 12 maanden op je rekenen.

Wat bieden we jou?
•
•
•
•

Een waardevolle functie met ruimte voor eigen initiatief.
Je krijgt een vrijwilligers vergoeding.
In overleg zijn er ook mogelijkheden voor deelname aan
bijscholing/inspiratiebijeenkomsten.
Je maakt deel uit van een dynamische organisatie.

Interesse?
Informatie over deze functie is te verkrijgen bij Eefke Verheul,
of kijk op onze website bij project speelcafé:
https://www.bsgouda.nl/projecten/speelcafe/speelcafe
tel.nr. 0182 527101.
Stuur je motivatie en CV naar: eefke.verheul@bsgouda.nl

We zien je reactie graag tegemoet voor 26 november 2021

