Werk je graag met groepen kinderen?
Wil je je inzetten voor gelijke kansen?
Voor schooljaar 2021/2022 zoeken we een leerkracht (betaald) voor 24-28 zondagen. De
lesdagen (op school of op werkbezoek) worden voorbereid door een collega
(leerkracht/coördinator) die een parallelklas draait. Je zorgt voor een positief pedagogisch klimaat
en inspireert kinderen van 10 tot 12 jaar tot groei en ontwikkeling.
Een lesbevoegdheid is niet noodzakelijk, wel ervaring in bijvoorbeeld onderwijs, welzijnswerk of
buitenschoolse opvang.
Onze voorkeur gaat uit naar een collega die naast het lesgeven op de zondag, op projectbasis kan
ondersteunen bij andere activiteiten van de Goudse Weekendschool. Dit kan vanuit huis en op
flexibele tijden. Je dient in het bezit te zijn van een geldig VOG.

Sta jij met plezier voor de klas en inspireer je kinderen tot ontwikkeling?
We ontvangen graag jouw reactie!

Op de Goudse Weekendschool ontdekken kinderen uit alle wijken van Gouda de wereld en werken
ze aan hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.
Je wordt onderdeel van een betrokken en enthousiast team. Je staat per schooljaar ongeveer
26 zondagen voor je eigen klas. De lesdagen (van 11:00-14:30) staan steeds in het teken van
een thema, bijvoorbeeld media, orde & veiligheid, bouw of gezondheidszorg. Vrijwel elke lesdag
krijg je in de klas bezoek van een gastdocent (chirurg, timmerman of advocaat) die gepassioneerd
over zijn/haar vak vertelt en met de kinderen aan het werk gaat. Ook ga je met de leerlingen op
bezoek op de werkplekken van de gastdocenten. De lessen worden inhoudelijk voorbereid
door een collega. Daarnaast werk je op zondag mee aan proeflessen of voer je
intakegesprekken met ouders en kinderen.
Alle kinderen zijn welkom bij de Goudse Weekendschool maar we proberen vooral kinderen aan
ons te binden die thuis niet over optimale voorwaarden beschikken om zich te ontplooien:
kinderen/gezinnen met weinig aansluiting met een groot deel van de samenleving. Denk
bijvoorbeeld aan ouders met weinig opleiding en/of zonder werk en/of geboren buiten Nederland
en/of ziekte in gezin. Juist voor die kinderen kan de Weekendschool een groot verschil
maken!
Dit schooljaar telt de Goudse Weekendschool 80 leerlingen (basisschool groep 7 en 8) die de
lesdagen bezoeken. De leerlingen zijn verdeeld over vier klassen. Daarnaast ontwikkelen we op
dit moment een nieuw aanbod voor onze oud-leerlingen.
Het team van de Weekendschool telt vijf medewerkers (<2 fte). Assistent-leerkrachten en
vrijwilligers ondersteunen leerkrachten en leerlingen tijdens de lessen.
De Goudse Weekendschool maakt voor haar activiteiten gebruik van een schoolgebouw van GSG
Leo Vroman, Burgemeester Martenssingel 15 te Gouda.
NB: We zoeken ook nog assistent-leerkrachten en vrijwilligers.
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Wij zoeken een collega (m/v)
●
●
●
●
●
●
●
●

die achter het concept en de doelstellingen van de Goudse Weekendschool staat en die
graag mee wil werken aan dit goedlopende initiatief
met werkervaring met groepen kinderen, bij voorkeur met de leeftijdsgroep 10-12 jaar
je hebt bij voorkeur een diploma van of studeert nog aan de pabo, lerarenopleiding of
een opleiding voor jeugd- en jongerenwerk. Maar ook met een andere achtergrond kun je
reageren.
Het gaat er vooral om dat je kunt zorgen voor een pedagogisch klimaat waarin alle
leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen, en dat je:
leerlingen weet te motiveren, te stimuleren en uit te dagen tot positieve ontwikkeling
beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van contact
met ouders en voor het stimuleren, instrueren en motiveren van vrijwilligers en
gastdocenten
bij voorkeur een binding met Gouda hebt
je je goed voelt bij zelfstandig en flexibel werken

Wij bieden
●
●
●

Een boeiende en uitdagende baan bij een prachtig initiatief.
Indicatie aantal werkuren (24-28 zondagen en bijkomende werkzaamheden): max. 180
uur per schooljaar.
Er is geen cao van toepassing. Inschaling is afhankelijk van opleiding en werkervaring.
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering maken deel uit van het arbeidsvoorwaardenpakket,
evenals een fiets van de zaak.

Solliciteren? Meer informatie?

Solliciteren? We ontvangen graag een brief met een korte motivatie + cv. Je kunt deze mailen tot
23 juni 2021 naar Linde Kuipers via kuipers@goudseweekendschool.nl
We nemen na ontvangst contact met je op.
Meer informatie: www.goudseweekendschool.nl
Voor vragen kun je contact opnemen met Linde Kuipers via kuipers@goudseweekendschool.nl of
06-188 366 37
Wil je ons team versterken? Sollicitaties voor invallers, assistenten en vrijwilligers zijn altijd
welkom!

Gouda, juni 2021
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