Stagevacature 2019-2020
Begeleider van de Leerlingenraad en de Hang&Chill
Het begeleiden van een leerlingenraad/ Hang & Chill en het initiëren, voorbereiden en organiseren
van diverse activiteiten en evenementen. Dit i.s.m. de kinderopbouwwerker Gwen van De Schoor,
Welzijn in Almere.

Project/
Accommodatie

BS de Archipel brede school in de Eilandenbuurt Almere Buiten

Taken

Het begeleiden van een groep 1 kinderen “de leerlingenraad”
Archicrew genaamd op OBS de Archipel . Met groep 1 ga je projectmatig
werken en evenementen organiseren en of projecten die voor de
(maatschappelijke) betrokkenheid relevant is voor de school of voor de wijk.
Bij het organiseren en uitvoeren begeleid je de kinderen, vrijwilligers en evt.
andere stagiaires. Daarnaast werk je ook samen met partners/docenten
vanuit de brede scholen en evt. instellingen in de wijk.

Project/
Accommodatie

BS het Vlechtwerk brede school in de Stripheldenbuurt Almere Buiten
Het begeleiden van een groep kinderen uit groep 7 van het Drieluik.
Met en voor deze groep organiseer je een "Hang & Chill" activiteit voor
naschool. Dit om betrokkenheid, ontmoeting en participatie te bevorderen.
Hier kunnen de kinderen samen zijn en er is een activiteitenaanbod. Je
werkt hierbij samen met de interne brede school partners en de school. Ook
met docenten vanuit het naschools aanbod.

Daarnaast zal je( indien mogelijk), meegaan naar diverse vergaderingen en
ouders/verzorgers te woord staan/informeren over de projecten van de
kinderen met wie je werkt om evt. ouderbetrokkenheid te stimuleren.

TAKEN
Oriënteren, initiëren, programmeren, organiseren, begeleiden,
signaleren en netwerken
Dagen/tijden

Woensdagen van 09.15 -17.15 uur

Leerlingenraad

Donderdagen van 09-15 -17.15 uur

Hang & chill

BS de Archipel
BS het Vlechtwerk

Voor meer informatie kan je terecht op www.deschoor.nl (zie Werk en stage) of mailen naar:
stage@deschoor.nl
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Functie-eisen

Affiniteit met kinderen, werken met een groep en een teamspeler zijn,
communicatief vaardig en pro-actief zijn. In staat zijn je ervaring en de
theorieën die aan worden gereikt op school om te kunnen zetten naar de
praktijk.

Contactpersoon

Gwen Claasz Coockson / kinderopbouwwerker in Almere Buiten
Midden/Oost

E-mailadres

claasz@deschoor.nl

Telefoonnummer

06-52420463

Zie bijlage 1 onderin : voor een concretere beschrijving over de stage plek, je taken en wat je
leert tijdens deze stage op de Archipel en het Vlechtwerk

Stage op de Archipel/ het Vlechtwerk schooljaar 2019/2020!
Wanneer
Waar

: woensdag /donderdag van 09.30 uur tot 17.15 uur
: Maldivenweg 45 , Eilandenbuurt & Gerrit th Rotmanlaan 28, Stripheldenbuurt te Almere

Als je van kinderen houdt en een stage wilt de aansluit bij de opleiding en alle competenties; Word
begeleider van de Archicrew op brede school De Archipel! En van een activiteit op het Vlechtwerk
(Onderdeel van De Schoor, Welzijn in Almere)
Je begeleidt de Archicrew op brede school de Archipel. De Archicrew is een groep van 10 à 15 leerlingen uit
groep 5 t/ 7 , die opzoek zijn naar verdieping en graag leren om evenementen te organiseren. Terwijl je leert
om een groep te begeleiden leer je ook nog eens zelf hoe je het beste evenementen kan organiseren. De
intrinsieke motivatie van de Archicrew om te leren zal je verbaasd doen staan! Het zal ook maken dat je veel
plezier en voldoening gaat halen uit het werk dat je met hen verricht.
Je organiseert met en voor een groep kinderen van het Drieluik uit groep 7 een "Hang & Chill" waarbij
ontmoeten en een activiteit samen doen het doel is. Aansluiten op de belevingswereld en ontwikkeling van
deze doelgroep in het aanbod is het uitgangspunt.
Herken jij je in de volgende punten?

-

Je bent graag interactief bezig
Je bent flexibel
Je houdt van kinderen en duikt graag in hun belevingswereld
Talentontwikkeling klinkt voor jou aantrekkelijk
Je werkt graag in teamverband

Mocht jij je herkennen in bovengenoemde punten, dan is een stage op de Archipel misschien wel perfect
voor jou!
Wat leer je (processen) :
Voor meer informatie kan je terecht op www.deschoor.nl (zie Werk en stage) of mailen naar:
stage@deschoor.nl
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-

-

-

Projectmatig werken:
Hoe start je een project? Doorloop alle fases
Organiseren en uitvoeren
Groepsdynamica:
leiderschapstijl
interveniëren
werken met een groep
Communicatieve vaardigheden en technieken
Reflecteren, en feedback geven en ontvangen

-

(Ped)agogiek een stukje psychologie/leefstijl
Samenwerken/netwerken in de school en in de wijk
Een wijk te analyseren / stratificatie
/onderzoeken/analyseren
En meer…..
Vaardigheden die bij de kinderen worden geprikkeld en ontwikkeld:
- Sociaal emotioneel : bewustwording,
- Samenwerken
- Communicatief
- Talentontwikkeling ; inzetten van hun talent
- Presenteren
- Plannen en organiseren
- Netwerken
- D.m.v. spel en creativiteit fijne en grove motoriek

4 projecten:
De bedoeling is om 4 projecten te organiseren over ½ schooljaar! Op de woensdagen 3 projecten met de
leerlingenraad de vormgeving afhankelijk van vraag en of behoefte. Dit kan zijn binnen de Talentontwikkeling
of om burger participatie en betrokkenheid te stimuleren op school of in de Wijk.
Daarbij het 4 de project : op donderdag organiseren van een activiteit op het Vlechtwerk Hang & Chill.
Hierbij is ontmoeten, betrokkenheid en participatie in de Wijk een rode draad. Wenselijk is dat deze activiteit
doorgang heeft na de zomervakantie o.b.v een andere stagiaire en of vrijwilligers.
Op deze stage krijg je alle ruimte en mogelijkheden om je te ontwikkelen binnen alle competenties.

Voor meer informatie kan je terecht op www.deschoor.nl (zie Werk en stage) of mailen naar:
stage@deschoor.nl

