
 
 
Vacature assistent-leerkracht Goudse Weekendschool  
 
 
Goudse Weekendschool 
Op de Goudse Weekendschool ontdekken kinderen van 11-13 jaar uit alle wijken van Gouda de wereld. 
Dat is goed voor hun algemene ontwikkeling, taalvaardigheid en zelfvertrouwen. Ook leren de kinderen 
beter samenwerken, communiceren en presenteren. Meedoen aan de Goudse Weekendschool is GOUD 
voor hun toekomst! 
 
Ruim 60 leerlingen – uit groep 7 en 8 van de basisschool – volgen op zondag lesdagen. Niet over 
rekenen en taal maar over Gezondheidszorg of bijvoorbeeld Orde & Veiligheid. De leerlingen krijgen 
les van gastdocenten: een timmerman, advocaat of bijvoorbeeld de burgemeester. Via deze 
inspirerende rolmodellen ontdekken de kinderen de wereld.  
 
Het gaat om kinderen die door de situatie waarin ze opgroeien minder kansen hebben zich te 
ontplooien. De Goudse Weekendschool bestaat sinds 2010 en wordt gefinancierd door partners 
(bedrijven uit de regio), fondsen en de gemeente Gouda.  
 

 

De lesdagen van de Goudse Weekendschool vinden plaats op zondag tussen 11:00 uur en 14:30 uur. 
Dit schooljaar zijn er 3 klassen met 18-23 leerlingen. De kinderen zitten in groep 7 of 8 van  
verschillende basisscholen. 
 
Zie voor de jaarplanning het overzicht van de lessen en presentatielessen, te downloaden via de site. 
Tijdens schoolvakanties is de Goudse Weekendschool gesloten. 
 
Context 
Elke klas heeft een vaste leerkracht/coördinator. Deze is verantwoordelijk voor het opzetten, de 
uitvoering en de evaluatie van de lesprogramma’s in samenwerking met gastdocenten en vrijwilligers.  
Om de kwaliteit en veiligheid tijdens de lessen te kunnen garanderen zoekt de Goudse Weekendschool 
voor elke klas een assistent-leerkracht die tijdens de lesdagen de leerkracht ondersteunt. Het is van 
belang dat de assistent-leerkracht in een vaste klas en met een vaste leerkracht werkt en bij voorkeur 
elke les aanwezig is en een band opbouwt met de leerlingen. 
 
Werkzaamheden assistent-leerkracht  
Onderstaand vind je de vaste werkzaamheden van de assistent-leerkracht. De leerkracht en de assistent 
spreken samen een concrete invulling van de taken af per dag/periode. De leerkracht blijft hierbij 
eindverantwoordelijk. 
 
 
 



 
Taken 

• Ondersteunen van de leerkracht bij het voorbereiden en uitvoeren van het lesprogramma op de 
leszondag;  

• Samenwerken met vrijwilligers en ondersteunen van de gastdocent; 
• Het mede stimuleren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en 

gewaardeerd voelen; 
• Het mede motiveren, stimuleren en uitdagen tot positieve ontwikkeling (algemene ontwikkeling, 

ontwikkeling sociale vaardigheden) van leerlingen met verschillende sociaal-culturele 
achtergronden; 

• Bijdragen aan een leuke pauze door leerlingen te stimuleren tot spel en toezicht te houden op 
het plein; 

• Een oogje in het zeil houden, aanspreekpunt zijn voor de leerlingen en rapporteren aan de 
leerkrachten; dit kan vragen om direct ingrijpen of iets signaleren dat je eind van de dag deelt 
met leerkracht bv., dus korte en lange termijn; 

• Bijdragen aan de veiligheid tijdens fietstochtjes naar werkbezoeken; 
• Bij klassikale momenten tussen de leerlingen zitten, het goede voorbeeld geven en zo nodig 

zachtjes de leerlingen in de directe omgeving bij de les houden; 
• Zelfstandig begeleiden van een groepje leerlingen in de klas of tijdens een uitstapje; 
• Opschrijven van uitspraken van leerlingen en gastdocenten. Deze citaten gebruiken we voor het 

verantwoorden van onze activiteiten, bijvoorbeeld in ons jaarverslag, op de site, in een 
persbericht of in de rapportage naar partners en de gemeente Gouda. 

• Actieve inbreng hebben bij het evalueren van het (dag-)programma op inhoud, organisatie, 
deelname gastdocenten, vrijwilligers en leerlingen aan het eind van iedere lesdag; 

 
 
Wensen ten aanzien van een assistent-leerkracht 

• Je staat achter het concept en de doelstelling van de Goudse Weekendschool en je wilt graag 
meewerken aan dit initiatief 

• Enige ervaring met werken met en affiniteit met kinderen in de leeftijd 10-12 jaar.  
• Bereidheid om ca. 28 zondagen per jaar van 10:00 uur tot ongeveer 15:00 uur aanwezig te zijn.  

Ter voorbereiding wordt een lesplan doorgelezen. 
• Een proactieve, ondernemende houding  
• Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de Goudse Weekendschool 
• Goede communicatieve eigenschappen  
• Natuurlijk overwicht  
• Kunnen observeren en signaleren 
• Een open en flexibele houding 
• Voor de start van de werkzaamheden ontvangen wij graag een recente Verklaring Omtrent het 

Gedrag 
 
Wat kun je verwachten 
- Je maakt je eigen wereld en die van de kinderen groter; je komt op plekken waar je normaal niet snel 
komt, je ontmoet boeiende gastdocenten en leert elke keer een beetje bij 
- Per zondag ontvang je een vrijwilligersvergoeding (27 euro per dag als je 21 jaar of ouder bent, 15 
euro per dag als je jonger bent dan 21 jaar) 
- Tijdens het werk ben je verzekerd (aansprakelijkheid bv) 
- Je wordt begeleid door de leerkracht 
- Je doet relevante werkervaring op voor je studie en/of loopbaan 
- Je draait mee in een geïnspireerd team van leerkrachten, coördinatoren en vrijwilligers 
- Je maakt het mede mogelijk op zondag interessante en nuttige activiteiten te organiseren voor onze 
leerlingen 
 
Interesse? 
Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Linde Kuipers van de Goudse Weekendschool via  
kuipers@goudseweekendschool.nl of (06) 18 8366 37 of via (06) 42 3377 86 (Nynke van den Brink) 
Bezoekadres/leslocatie: Burgemeester Martenssingel 15 in Gouda 
 
Zie voor meer informatie over de Goudse Weekendschool de site www.goudseweekenschool.nl 


