Kindercampus Zuidas zoekt een enthousiaste vrijwilligers voor de tussenschoolse opvang
Kindercampus Zuidas is een Integraal Kindcentrum waar kinderen van 0-13 jaar deelnemen aan een eigentijds
aanbod van onderwijs en opvang. De begeleiding van de tussenschoolse opvang (TSO) wordt uitgevoerd door
pedagogisch medewerkers en een groep enthousiaste vrijwilligers. Als TSO- medewerker begeleid je de
kinderen bij het buiten spelen. Gezamenlijk overblijven in een rustige en ontspannen omgeving, waar regels
gelden en waar kinderen hun energie kwijt kunnen. Als TSO- medewerker krijg je scholing en begeleiding van
de pedagogisch medewerkers om de begeleiding zo goed mogelijk uit te voeren. Samen zorgen de coördinator,
de pedagogisch medewerkers en vrijwilligers voor een professionele organisatie van de TSO, als belangrijk
onderdeel van de Kindercampus.
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•
•
•
•
•

Je hebt affiniteit met en pedagogisch oog voor kinderen
Je kunt conflictsituaties onder kinderen hanteren
Je wilt mee helpen aan de verdere ontwikkeling van de TSO binnen een IKC
Je vindt het leuk om in een team te werken
Je bent representatief, vriendelijk en sociaal vaardig
Je kunt uitstekend Nederlands
Werkervaring is niet vereist maar wel een pre
Kan een VOG overleggen

Werkzaamheden
vrijwilliger TSO verricht zijn werkzaamheden op basis van aanwijzingen van de coördinator TSO. De vrijwilliger
voert de activiteiten uit samen met de andere aanwezige vrijwilligers en de coördinator.
• Tussenschoolse activiteiten vormgeven en uitvoeren
• Zorgt voor een ordelijk verloop van de overblijf
• Draagt zorg voor een gezellige, ontspannen en stimulerende groepssfeer waar de kinderen zich veilig
voelen
• Begeleidt de kinderen tijdens het eten en activiteiten
• Is een betrouwbaar persoon voor de kinderen
• Draagt zorg voor het welzijn van de kinderen
• Informeert de coördinator over waargenomen ontwikkelingen bij individuele kinderen
• Denkt mee over de inhoud en vormgeving van de TSO activiteiten
Dienstverlening optimalisering
• Denkt actief mee over de TSO binnen een integraal kindcentrum
• Neemt deel aan werkoverleg
Wat krijg je er voor terug?
Een leuke vrijwilligersbaan in een enthousiast team; een uitstekende manier om werkervaring op te doen; een
vrijwilligersvergoeding (Dit wordt niet afgetrokken van een eventuele uitkering). Relevante training en scholing
wordt intern verzorgd en vergoed.

Belangstelling?: is dit iets voor jou en ben je tijdens de schoolweken beschikbaar van 12.00 uur tot 13.00 uur
op minimaal 2 dagen en maximaal 5 dagen per week tegen een vrijwilligersvergoeding van maximaal €150 ,per maand of € 10,- per keer. Mail dan je gegevens naar directeur Miriam Heijster
directie@kindercampuszuidas.nl . Eerst nog wat informatie? Bel het IKC: 020-7230788
We kijken uit naar je reactie!

