Gezocht: Begeleiders bij De HuiswerkKamer
Heb jij het in je om leerlingen te begeleiden en aan je te binden? Is het jouw passie om het beste
uit een kind te halen? Meld je dan aan als begeleider van De HuiswerkKamer!

Wat is De HuiswerkKamer?
Met de HuiswerkKamer bieden we leerlingen (10 tot 15 jaar) die dat thuis missen een fijne, stimulerende plek
om hun huiswerk te maken en hun talenten en wereld te vergroten.
We zijn op zoek naar nieuwe begeleiders die ons team kunnen versterken en samen met ons willen werken
aan een goede toekomst voor onze leerlingen. We hebben nu twee vestigingen: in Noord en De Merenwijk.
De verwachting is dat we binnenkort twee extra vestigingen in de stad openen.
De HuiswerkKamer is een Leids initiatief van de schoolbesturen, JES Rijnland en BplusC.

Wat bieden wij?

-

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 in een prettige sfeer;
scholing en intervisie;
een gratis VOG en eventueel een EHBO-cursus;
een vrijwilligerscontract, eventueel een vergoeding, of een 0-urencontract met studentensalaris.

Wat ga je doen?

- leerlingen begeleiden bij hun vragen rondom (planning van) huis- en leerwerk;
- met leerlingen in gesprek gaan over hun talenten, doelen, dromen en uitdagingen;
- meewerken aan activiteiten die bijdragen aan het verbreden van de leefwereld van de leerlingen.
Wie ben jij?
je hebt affiniteit met leerlingen tussen 10 en 15 jaar;
je hebt didactische vaardigheden om de leerlingen te helpen met (het plannen) van huiswerk;
je hebt goede vaardigheden in schoolvakken als wiskunde/rekenen, Nederlands en/of vreemde talen;
je hebt geduld en een positieve instelling;
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 bent inzetbaar gedurende minimaal een half jaar, voor 1, 2 of 3 middagen per week.
De werktijden zijn maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 19.00.

-

Solliciteren
Je cv 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
Vragen? Neem contact op met Maryse Bolhuis (projectleider) m.bolhuis@jesrijnland.nl, Tel. 071-3420900.
www.jesrijnland.nl/programma-aanbod/huiswerkkamer

