Vacature vrijwilliger Schatgraver - Tussenschoolse opvang
Wie ben jij?







Werk je graag met kinderen tussen de 4 en 12 jaar?
Vind je het fantastisch om een bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl voor kinderen?
Heb je kennis van of ben je bereid om te leren over gezonde voeding en een gezonde leefstijl?
Heb je kennis van of ben je bereid om te leren over het aanbieden van sport- en spelactiviteiten?
Ben jij kundig in het uitnodigend klaarzetten van producten voor een lunch?
Kun jij kinderen op een pedagogische en consequente wijze begeleiden tijdens het lunchmoment?

Dan zijn we opzoek naar jou als vrijwilliger voor onze Gezonde Basisschool van de Toekomst!

Wat ga je doen?
Binnen school, ben jij in een klas verantwoordelijk voor:
 Het uitnodigend klaarzetten van alle producten;
 Het stimuleren van de ‘proefproducten’ producten bij
leerlingen;
 Het stimuleren en promoten van een gezonde leefstijl;
 Het netjes houden en zo nodig bijvullen het buffet en
de tafels;
 Het erop toezien wat en hoeveel leerlingen eten en
indien nodig dit terugkoppelen aan de leerkracht en/of
coördinator Gezonde Basisschool van de Toekomst;
 Het afruimen en reinigen van de buffettafel en leerlingentafels;
 Het begeleiden van sport- en spelactiviteiten en de leerlingen enthousiasmeren.
Dit alles gebeurt bij voorkeur op vaste dagen en in samenwerking met de pedagogisch medewerkers van KOP.
Het is belangrijk dat we van je aanwezigheid op aan kunnen in verband met het rooster wat gemaakt wordt.
Ouders die zich willen registreren als vrijwilliger, dienen zich bewust ervan te zijn dat ze het niet
vanzelfsprekend helpen in de klas van hun eigen kind(eren).

Wat wordt verder verwacht?
Aangezien je onder schooltijd (11.30 – 14.00 uur) bij ons
ondersteunt, wordt verwacht dat je de schoolregels volgt. We
vertrouwen erop dat de informatie die je bij ons op school opdoet
ten aanzien van bijvoorbeeld eetgedrag, leerlinggedrag of
collega’s ook met zorgvuldigheid behandelt. Al deze persoonlijke
opgedane informatie valt onder de AVG-wet en hier dien je als
vrijwilliger ook naar te handelen. Verder dien je te beschikken
over een recente Verklaring van Goed Gedrag (VOG).

Vrijwilligersvergoeding
Het is mogelijk om een vrijwilligersvergoeding te ontvangen. Hier kunnen we tijdens eens
kennismakingsgesprek meer over vertellen.
Meer informatie of een afspraak plannen? Neem dan gerust contact op met Daniëlle Kleintjens, TSOcoördinator: TSOSchatgraver@kinderopvangparkstad.nl

