VACATURE
STAGE * 2019-2020
Stagiairs gevraagd:
voor gezinsgerichte programma’s voor ouders met kinderen van 1-6 jaar:

Instapje-Mini SamenSpel-Opstapje-VVEthuis-Opstap
Doe je de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (Flex) of Sociaal Werk (MBO) en heb je
zin om met ons deze producten goed vorm te geven en veel te leren? Meld je dan aan!
Je wordt betrokken bij al onze producten, te weten:
Instapje

wekelijks huisbezoek bij moeder en kind van 1-2 jaar, waarin contact, spel en
de interactie een grote rol spelen. Aan de hand van werkbladen worden activiteiten
voorgedaan, uitgevoerd en door de ouder opgepakt om in de week erna meerdere
malen te herhalen.

Mini SamenSpel

Wekelijkse groepsbijeenkomsten voor ouder en kind van 1,5-3 jaar. Dit vindt plaats
in een peuterspeelzaal, waarin de ouder de kracht van het ouder-zijn ervaart en
samen met het kind groeit in ontwikkeling. Een vast onderdeel van de ochtend is
een opvoedthema.

Opstapje

Een 2 wekelijks huisbezoek bij moeder en kind van 2-4 jaar, waarin contact, spel
en de interactie een grote rol spelen. Aan de hand van werkbladen worden
activiteiten voorgedaan, uitgevoerd en door de ouder opgepakt om in de week erna
meerdere malen te herhalen. 1 x in de 2 maanden wordt er een gezamenlijke

VVE thuis

1 x per maand een bijeenkomst op psz of school voor ouders van kinderen van 2-4
en/of 4-6 jaar. De ouders hebben voor de peuters een zgn. VVE indicatie gekregen
en bezoeken een psz (4 dagdelen) of groep 1-2 van de basisschool. Tijdens de
bijeenkomsten worden de activiteiten van het thema besproken en toegelicht,
zodat ouders de rest van de maand met hun kinderen thuis aan de gang kunnen
gaan.

Opstap

Wekelijkse bijeenkomsten voor ouders van kinderen van 4-6 jaar. Elke
bijeenkomst staat een werkboekje centraal dat de ouder met het kind thuis kan
gaan uitvoeren. Tevens wordt er aandacht besteed aan opvoedthema’s.

Themabijeenkomst

1 x per 2 maanden wordt een bijeenkomst georganiseerd met een opvoedthema
voor alle ouders uit de wijk.
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Welke werkzaamheden kun je verwachten om samen met de begeleider van de Schoor uit te voeren:

-

Huisbezoeken afleggen voor Instapje en Opstapje
Groepen ouders met hun kinderen tussen 1.5 en 3 jaar tijdens Mini Samenspel begeleiden.
(Opvoed) Themabijeenkomsten organiseren en uitvoeren
Informatie geven over de activiteiten tijdens de groepsbijeenkomsten VVEthuis en Opstap aan ouders
van 2-6 jarige kinderen

- Administratieve werkzaamheden (logboeken/verslagen schrijven)
Participeren in overleggen
- Voor- en vroegschools activiteitenoverleg
- Mini SamenSpel overleg
- Stagebegeleiding overleg
- Zorgoverleg JGZ
- Overleg met samenwerkingspartners
Dagen/tijden
Maandag t/m vrijdag (minimaal 3 dagen – 24 uur per week)
Functie-eisen
MBO Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (Flex-opleiding kan ook)
MBO Sociaal werk - 3e leerjaar
Heb je nog vragen of wil jij je aanmelden, mail of bel dan met 1 van onze stagebegeleiders:
Desiree Hooijenga
hooijenga@deschoor.nl
06-18844888
Karlijn Brouwer
brouwer@deschoor.nl
06-39231167
Jaarlijks bieden wij zo`n 200 studenten de mogelijkheid om binnen De Schoor stage te lopen. Om in
aanmerking te komen voor een stageplek en/of te solliciteren naar een vacature moet je het
aanmeldformulier stage invullen. Klik hier.
Als je bij De Schoor stage loopt betekent dit
- dat wij toetsen of wij je een geschikte stageplek kunnen bieden
- dat wij je om een VOG verklaring vragen (kosten worden eventueel vergoed)
- dat er in sommige gevallen (mbo) een erkenning voor een stageplek aangevraagd moet worden
- dat wij, na het intakegesprek met de contactpersoon, een stageovereenkomst met je aangaan
- dat wij je gegevens registreren, uitsluitend voor intern gebruik
- dat we je inzet waarderen met onder meer een kerstgeschenk
- dat je tijdens je werkzaamheden verzekerd bent
- dat wij de kwaliteit van de stage bewaken
- dat je voor alle informatie terecht kunt bij het stagebureau en op www.deschoor.nl/ zie werk & stages

