
Vrijwilligersvacature Speelgroep - begeleider 

Wil jij bijdragen aan meer kansen voor kinderen en samen met ons zorgen voor een leuke 
ontmoetingsplek voor ouders met jonge kinderen? Dan is het programma de Speelgroep misschien 
wel iets voor jou. 

Tijdens de speelgroepen komen ouders en kinderen van 1-2 jaar gedurende 12 weken samen op 
verschillende locaties in Leiden. Een medewerker van JES en een vrijwilliger bereiden 
ontwikkelingsgerichte activiteiten voor en er is veel ruimte voor vrij spel. Zo ontstaan er ontmoetingen 
tussen kinderen en ouders en leren we met én van elkaar hoe belangrijk het is om samen met je kind 

te spelen. 

Jouw rol als vrijwilliger: Op dinsdag en/of woensdagochtend begeleid jij samen met een medewerker 
van JES groepen van +- 10 ouders. Jullie bedenken van tevoren activiteiten die sensitief ouderschap 
stimuleren en ontwikkelingsgericht zijn – deze activiteiten voeren jullie uit met de ouders en kinderen 

tijdens de Speelgroep. Jij bent een aanspreekpunt voor vragen van ouders, bespreekt het belang van 
samen spelen en laat ouders zien hoe zij dit kunnen doen.  

Wat we van je vragen:  

 

Voor elke vrijwilliger vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. De kosten ervan zijn 
natuurlijk voor ons.  

Waar je aan de slag gaat: De speelgroep is er op drie locaties in leiden;  

Woensdagen:  Merenwijk: SPL-locatie Brede School Merenwijk (Valkenpad 1, Leiden)  

Leiden Noord: Peuterspeelklas Basisschool de Springplank (Bonaireplein 4, Leiden). 

 

Dinsdagen: Zuid-West: SPL-locatie Huis van de Buurt Vogelvlucht (Boshuizerlaan 5, Leiden) 

Meld je aan door het formulier in te vullen of stel je vraag bij:  
Jolanda Borst j.borst@jesrijnland.nl 06-81 43 41 34  
Michelle van Rooijen-Sieval m.vanrooijen@jesrijnland.nl 06-81 43 41 33 

 
 
 

o Je hebt affiniteit met (jonge) kinderen 

o Je kunt zelfstandig werken 

o Je staat open voor het geven en ontvangen 

van feedback 

o Je neemt initiatief 

o Je bent bereid om een training te volgen 

o Je beheerst de Nederlandse taal op B1 

niveau 

 

o Je bent bereid samen te komen voor 

overleg/intervisie 

o Je bent gemiddeld 3 – 3,5 uur per week 

beschikbaar; iedere dinsdag of woensdag 

ochtend tussen 08:30u tot 11:00u (behalve 

in de schoolvakanties) + voorbereiding 

o Het is niet mogelijk om eigen kinderen mee 

te nemen. 
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