Trainee Versterking Onderwijskansen (12 uur)
WeekendKlas JES Rijnland zoekt jou!
Ben jij op zoek naar een bijbaan met uitdaging en diepgang, dat ook nog goed op je CV staat?
Dan ben je bij WeekendKlas in Leiden aan het goede adres! Elke week ga je met een groep kinderen,
met veel verschillende (culturele) achtergronden op stap. De ene week naar de rechtbank, de andere
week onderzoek je corona op het Bio Sciencepark en de week daarna ga je naar de Sterrenwacht in Leiden
waar een professor Sterrenkunde jullie uitleg geeft over het heelal.
Bij WeekendKlas ontmoet je veel nieuwe mensen, kom je op bijzondere plaatsen en werk je binnen een
leuk, enthousiast team. Je leert in gesprek te gaan met kinderen over maatschappelijke, politieke of
wetenschappelijke thema’s.
We zoeken jou als je studeert of net afgestudeerd bent en ervaring hebt met organiseren en groepen.
Je hebt bijvoorbeeld weleens grote kampen begeleid of je bent actief geweest in het bestuur van een
studentenvereniging. Je bent enthousiast, leergierig, nieuwsgierig naar het onbekende en bereid op je
eigen gedrag te reflecteren, te leren. Je ontwikkelt je richting academisch werk- en denkniveau.
Functie-eisen
Sociale opleiding en/of ervaring met begeleiden van groepen
Maatschappelijk betrokken
Affiniteit met de leeftijdsgroep 10 – 14 jaar
Flexibel en improvisatievermogen
Organisatievermogen
Zelfstandig
Weerbaar en doortastend
Bereid om op zondag te werken
Wij zoeken iemand die bereid is zich minimaal 1 jaar met onze kinderen te verbinden.
Wat is JES en wat is WeekendKlas?
WeekendKlas is een activiteit van Stichting Jeugd en Samenleving (JES). JES werkt vanuit de overtuiging
dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving.
Gebrek aan geld, een beperkt opleidingsniveau van je ouders of de wijk waar je opgroeit, mag niet
bepalend zijn voor je toekomstperspectief. JES streeft ernaar de kansen van deze kinderen te vergroten
door ondersteunende, aanvullende en verrijkende programma’s voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar
én hun ouders aan te bieden. WeekendKlas is een van die programma’s.
WeekendKlas duurt twee jaar en begint met een groep kinderen uit groep 7.
Met WeekendKlas brengen we kinderen, die van huis uit minder gestimuleerd worden, in aanraking
‘met andere werelden’. Zo verruimt WeekendKlas de horizon van deze kinderen en wordt hiermee
hun talentontwikkeling en loopbaanperspectief vergroot.
In WeekendKlas behandelen we verschillende thema’s met meerdere lessen met een storyline aanpak.
Bij het thema Gezondheidszorg gaan we bijvoorbeeld op bezoek bij het LUMC; met Recht en Veiligheid
bereiden de leerlingen met een advocaat de verdediging van hun cliënt voor etc.
De WeekendKlas heeft een eigen werkruimte in Rijksmuseum Boerhaave.

Wat houdt het werk in?
De traineeship is 12 uur per week, voor minstens een jaar. Je werkt op zondag en een op een dag in het
Kinderrechtenhuis bij JES Rijnland.
-

-

Je bent verantwoordelijk voor de praktische voorbereiding en uitvoering van het vaste programma
van WeekendKlas. Dat programma omvat 60 zondagen met een vaste groep van ongeveer
20 kinderen.
Het programma loopt in de periode februari 2022 tot half juni 2022. Na de zomervakantie,
in september begint de klas weer. Met de schoolvakanties ben je vrij.
Je wordt begeleid door de coördinator van de WeekendKlas en je hebt een klasse assistent,
een stagiair social work.

Wil jij kinderen een gelijke kans geven en hun wereld verruimen met het vele moois en interessants dat
Leiden te bieden heeft? Solliciteer dan op deze functie!
Wij bieden
JES is een unieke professionele organisatie met een professioneel idealistisch team. Wij zijn voortdurend in
beweging en werken graag samen met studenten, actieve burgers en collega-organisaties. Je kunt bij JES
veel leren en uitproberen. En je kunt met je werk echt helpen om kansen van kinderen te vergroten.
Je ontvangt een passende Trainee vergoeding.
Solliciteren
Herken je jezelf in het bovenstaande?
Stuur dan jouw motivatie voorzien van curriculum vitae vóór 7 januari 2022 naar Corina van Brecht,
c.vanbrecht@jesrijnland.nl
Wil je vooraf meer informatie over JES Rijnland en/of de functie? Kijk dan op www.jesrijnland.nl of
neem contact op met Liduin Bouwer 06 – 41 528 488 of Anna van Damme 06 41 528 579

