Vrijwilligers overblijf – basisschool De Lispeltuut
Geplaatst op: 04 Aug 2022
Status: Open
Vacaturenummer: 794
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die tegen vergoeding willen helpen tijdens de overblijf op
basisschool De Lispeltuut in Lelystad.

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Je bent als vrijwilliger bij Brood & Spelen in dienst en je hebt de volgende taken:
Zorgen voor de kinderen die gebruik maken van de overblijf.
Toezicht houden op de kinderen en hen begeleiden tijdens het eten, binnen- en buitenspelen.
Zorgen voor een overdracht naar de juf of meester van school.
Samen met het team ervoor zorgen dat de kinderen een ﬁjne overblijf hebben waarbij we veiligheid, kwaliteit
en plezier erg belangrijk vinden.
Begeleiden en organiseren van activiteiten.

Werktijden
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die in ieder geval op de vrijdagen kunnen helpen. Wij
verzorgen de overblijf elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Het overblijven op de basisschool vindt
plaats tussen de middag, vaak tussen 11:30 en 13:30 uur.

Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
Het is belangrijk dat je de Nederlandse taal goed spreekt.

Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
O.a. basiscursus TSO, dat doe je zo!

Extra informatie
Wat heeft Brood & Spelen jou te bieden?
Als vrijwilliger ontvang je per keer €10,Als vrijwilliger werk je samen in een enthousiast team en heb je elk jaar een gezellig teamuitje.
Als vrijwilliger krijg je gratis trainingen. Hiervoor ontvang je certiﬁcaten.
Op de dagen dat je wordt ingezet betaal je geen overblijfkosten voor je kind(eren) op een school waar Brood

LelystadDoet is een onderdeel van

& Spelen de overblijf verzorgt.

Praktische informatie
Minimum leeftijd:

18

Hoeveel plekken:

3

Startdatum:

28 Aug 2022

Vrijwilligersvergoeding: Ja
Reiskostenvergoeding: Nee

LelystadDoet is een onderdeel van

Tegenprestatie:

Ja

ANBI-status:

Nee

VOG-vergoeding:

Ja

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Ja

