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Begeleider kinderraden Brede Scholen De Archipel en 
Het Vlechtwerk 

 
Werk je graag met kinderen in de basisschoolleeftijd en ben je op zoek naar een stage die aansluit 
bij je opleiding en alle bijbehorende competenties? Dan is dit de plek voor jou! De Archipel is 
misschien wel de meest creatieve school van Almere. Vreedzame school Het Vlechtwerk bestaat 
uit Oecumenische school Het Drieluik en SBO De Klimop. 
 
 
 
Organisatie De Schoor organiseert in Almere onder andere het sociaal cultureel werk, 

het maatschappelijk werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en 
jongerenwerk en brengt heel Almere in beweging. We maken deel uit van de 
wijkteams én zetten ons in bij de ondersteuning van schuldstabilisatie van 
bewoners. Dit alles om de leefbaarheid van de stad te vergroten onder het 
motto: Meedoen mogelijk maken! 
In buurt- en jongerencentra, in de speeltuin en op de jeugdlanden, op 
sportvelden en brede scholen; verspreid over de hele stad kunnen 
Almeerders elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en 
cursussen. Ca. 300 professionals werken hiervoor samen met honderden 
vrijwilligers en stagiairs. 
 

Project/ 
Accommodatie Beide brede scholen bevinden zich in Almere Buiten: De Archipel in de 

Eilandenbuurt en Het Vlechtwerk in de Stripheldenbuurt. 
 
 Je begeleidt op beide scholen de kinderraden: groepen van 10-15 leerlingen 

die op zoek zijn naar verdieping en graag leren om evenementen te 
organiseren. Terwijl je hierbij leert een groep te begeleiden leer je ook nog 
eens zelf hoe je het best een evenement kunt organiseren. De intrinsieke 
motivatie van de kinderen zal je verbaasd doen staan! Dit zal ervoor zorgen 
dat je veel plezier en voldoening haalt uit het werk dat je met hen verricht. 

 
Kinderraad De Archicrew op De Archipel bestaat uit leerlingen van groep 6, 7 
en/of 8.  
Kinderraad Hang en Chill op Het Vlechtwerk bestaat uit leerlingen van groep 
8. 

 
Taken - Zelfstandig begeleiden van De Archicrew en de Hang en Chill. 

- Samen met deze groepen projectmatig per school organiseren van 3 à 4 
evenementen of projecten die relevant zijn voor de maatschappelijke 
betrokkenheid van de school en/of de wijk. Inhoud en aantal af te 
stemmen met de scholen. De groepen zijn in ieder geval betrokken bij de 
organisatie van open podia, talentenshow en de buitenspeeldag.  

- In dit proces begeleid je tevens vrijwilligers en evt. andere stagiairs. 
 

Dagen/tijden - Kinderraad De Archicrew: woensdag 10.00-17.00 uur 
-   Kinderraad Hang en Chill: maandag  10.00 -17.00 uur  
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Functie-eisen -  1e of 2e jaar hbo Social Work of Pedagogiek. 
- Affiniteit met kinderen in de basisschoolleeftijd; je duikt graag in hun 

belevingswereld. 
- Flexibele instelling. 
- Je bent communicatief vaardig en proactief. 
- Je bent in staat je ervaring en geleerde theorie om te zetten naar de 

praktijk. 
- Je werkt graag in teamverband. 
- Je houdt van interactie en bent graag bezig met talentontwikkeling. 

 
Wat leer je? - Projectmatig werken: hoe start je een project? Je doorloopt alle fases van 

organiseren en uitvoeren. 
 - Groepsdynamica: leiderschapsstijl, interveniëren, werken met een groep. 
 - Communicatieve vaardigheden en technieken; reflecteren en feedback 

geven en ontvangen. 
 - Pedagogiek, psychologie. 
 - Samenwerken en netwerken in de school en de wijk. 
 - Een wijk analyseren d.m.v. stratificatie. 
 En meer….. 
 
Interesse? Gebruik de link naast deze vacature op de website voor het online reactieformulier en 
we nemen contact met je op.  
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