Begeleider in de HuiswerkKamer
De HuiswerkKamer ondersteunt Leidse kinderen bij het maken van huiswerk en het ontwikkelen van hun
talenten. De HuiswerkKamer is er voor leerlingen van 10 tot 15 jaar die van huis uit niet voldoende
ondersteuning kunnen krijgen. Zo dragen we bij aan gelijke kansen voor alle Leidse kinderen! We zijn op zoek
naar begeleiders voor de twee vestigingen van de HuiswerkKamer (Merenwijk en Noord).
De HuiswerkKamer is een initiatief van Leidse scholen en schoolbesturen, JES Rijnland en BplusC.
Wat ga je doen?
- Leerlingen (in kleine groepjes) begeleiden bij hun vragen rondom (planning van) huis- en leerwerk
- Met leerlingen in gesprek gaan over hun talenten, doelen en dromen
Wie ben jij?
- Je bent 3e of 4e jaars student aan de lerarenopleiding (po of vo) of een andere voor het werk relevante
studie
- Je hebt affiniteit met leerlingen tussen 10 en 15 jaar
- Je hebt kennis van of affiniteit met leerlingen met een niet-Westerse achtergrond
- Je hebt didactische en pedagogische vaardigheden om de leerlingen te helpen met (het plannen) van
huiswerk
- Je hebt geduld en een positieve instelling
- Je bent flexibel en creatief in het zoeken naar oplossingen
- Een coachende stijl van begeleiden past bij jou. Je bent geïnteresseerd in de persoon achter de leerling
- Je fungeert als begeleider ook als rolmodel: je vindt het leuk je eigen ervaringen met school en leren in
te zetten
- Je wilt voor minimaal een half jaar 8 (evt. 4 uur) per week investeren in de Huiswerkkamer
Werktijden ma/do of di/do van 15.00 – 19.00 uur) en bent bereid indien nodig extra in te springen.
Wij bieden
- Werkzaamheden waarmee je echt impact hebt op kinderen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken
- Een plek in een team waar meer enthousiaste en kundige begeleiders werken
- Scholing en intervisie
- Gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
- Studentconform salaris
Solliciteren
Je c.v. en motivatiebrief kun je per mail sturen naar JES Rijnland, Hooglandse Kerkgracht 17s, 2312 HS Leiden,
ter attentie van Corina van Brecht c.vanbrecht@jesrijnland.nl
Reageer zo snel mogelijk.
Met vragen kun je terecht bij Maryse Bolhuis (projectleider) m.bolhuis@jesrijnland.nl, of Laura van der Hulst
l.vdHulst@jesrijnland.nl Telefoon: 071-3420900.
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