Stichting JES Rijnland heeft voor het schooljaar 2019-2020
plaats voor 8 stagiaires van de opleidingen
SPH, MWD en HBO Pedagogiek
32 uur per week
Stichting Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland werkt aan de missie Ieder kind recht op ontwikkeling
om kansen voor kinderen, jongeren en hun ouders te vergroten.
JES voert het programma Jong geleerd, thuis gedaan uit, dat laagopgeleide ouders stimuleert om thuis, in
aanvulling op een VVE-programma op de speelzaal of basisschool, ontwikkelingsstimulerende activiteiten uit te
voeren met hun peuter of kleuter. Het programma wordt onder supervisie van professionele medewerkers
uitgevoerd door derde- of vierdejaars-stagiaires van de opleidingen SPH, MWD en Pedagogiek. Iedere stagiaire
begeleidt 16 uur per week zijn of haar eigen gezinnen en participeert met collega-stagiaires in teamoverleg en
intervisie. De overige 16 uur van de stage wordt vervuld bij één van de andere programma’s van JES waarbij de
stagiaire samenwerkt met professionele medewerkers. Deze programma’s zijn:

Domein school:
WeekendKlas

aanvullend onderwijs op zondag voor kinderen uit groep 7, 8 en de brugklas om
zelfvertrouwen te vergroten en talent te ontdekken;

Coach@Jes

coachprogramma voor jongeren van 12 tot 23 jaar;

Huiswerkkamers

begeleiding bij (het plannen van) schooltaken en de overgang naar de middelbare
school aan kinderen van groep 7 en 8 en de brugklas;

Domein kennismaken en verbinden:
VVV

het vinden, vragen en verbinden van gezinnen om hen informeren over het aanbod in
de wijk en hen motiveren gebruik te maken van relevante voorzieningen, zoals VVE;

Domein thuis:
VoorleesExpress

voorleesprogramma aan huis voor kinderen van 2 tot 10 jaar oud met een
taalachterstand;

Domein wijk:
Ouders ontmoeten

ouders ontmoeten groepsgewijs andere ouders uit de wijk en

Ouders

gaan, onder begeleiding, met elkaar in gesprek over allerlei (opvoed) thema’s

JES vraagt van stagiaires dat zij:


een proactieve en positieve instelling hebben en betrouwbaar zijn;



beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden;



beschikken over sterke organisatorische kwaliteiten;



zowel onder begeleiding als zelfstandig kunnen werken;



kunnen fungeren als rolmodel;



goed kunnen luisteren, observeren en signaleren;



bereid zijn buiten kantoortijden te werken, bv op zondag of incidenteel in de avonduren;



affiniteit hebben met de doelgroep van JES Rijnland.

Aanbod
JES biedt een uitdagende en afwisselende stageplaats waarin je echt iets voor mensen kunt
betekenen en ook als stagiaire een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van programma’s en
activiteiten. JES biedt professionele begeleiding en heeft een uitstekend leerklimaat. Als stagiaire
sta je in direct contact met de deelnemers en participeer je in overleg met samenwerkingspartners.
Solliciteren
Stuur je CV en motivatie, bij voorkeur per e-mail, naar c.vanbrecht@jesrijnland.nl of schriftelijk naar
Stichting JES Rijnland, t.a.v. Corina van Brecht, Hooglandse Kerkgracht 17s, 2312 HS Leiden.
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Corina via tel. 071-3420900 of kijk op
www.jesrijnland.nl.

