Bovenstaande is een greep uit de motivaties waarom kinderen deelnemen aan het programma
van Kids College Apeldoorn.
Kids College Apeldoorn (KCA) is de weekendschool voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar die,
om wat voor reden dan ook, minder kans hebben zich een beeld te vormen van de
maatschappij waarin zij later hun weg moeten vinden. Met een gevarieerd en actief
programma, verzorgd door enthousiaste professionals uit de omgeving, biedt KCA haar
leerlingen een brede kijk op hun toekomstperspectieven. Op 24 zondagmiddagen per jaar laat
KCA de leerlingen kennis maken met allerlei beroepen. Iedere les zetten we een bepaald
beroep centraal. Van 13:00 tot 16:00 gaat de gastdocent letterlijk met de kinderen "aan het
werk", om hen zo te laten ervaren wat het beroep inhoudt. Door de kids uit te dagen en te
inspireren wordt hun blikveld verruimd, hun zelfvertrouwen vergroot en ontdekken zij hun
interesses en talenten.
Kids College Apeldoorn is een stichting en voor financiering afhankelijk van de overheid,
fondsen en sponsoren. Daarnaast zetten zowel gastdocenten als de begeleiders zich
belangeloos in voor onze leerlingen.
De lessen van KCA zijn voor de leerlingen gratis, om de drempel voor nieuwsgierige en
gemotiveerde kinderen zo laag mogelijk te houden. KCA gunt namelijk ieder kind een goede
toekomst.

De klascoördinator is een vrijwilliger bij Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn. Je
bent als klascoördinator de verantwoordelijke tijdens 12 van de 24 lessen en je draagt zorg
voor een goed pedagogisch klimaat voor de leerlingen, de gastdocent en de begeleiders.
De functie is een "duo-baan"; per leerjaar dragen twee klascoördinatoren gezamenlijk zorg
voor de groep. Samen zien jullie toe op een goede invulling van de lessen, een goede sfeer in
de groep en binnen het vrijwilligersteam.
Eenmaal per maand zal op de zondagmiddag met de projectcoördinator worden vergaderd om
de zondagen te evalueren en problemen/vragen te signaleren. De eindverantwoordelijkheid
voor de zondagmiddagen ligt bij de projectcoördinator. De klascoördinator zal 2 jaar op
dezelfde groep staan, met hetzelfde vrijwilligersteam.

Als begeleider ontvang je een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast kunnen eventueel gemaakte
(reis-) kosten gedeclareerd worden.
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Als klascoördinator ben je zo'n 9 à 10 uur per les kwijt. Dit is verdeeld in zo'n 4 tot 5 uur ter
voorbereiding van de les (dit kan per les variëren). En 5 uur op de leszondag zelf. Als
klascoördinator draag je zorg voor:
Leerlingen
 zorg dragen voor een goed pedagogisch klimaat tijdens de lesmiddagen;
 het vervaardigen/verzamelen van leerprestaties/bevindingen van leerlingen t.b.v.
portfolio;
 het onderhouden van contact met leerlingen en ouders/verzorgers op de zondagen;
 terugkoppeling en bespreking met collega klascoördinator;
 terugkoppeling naar projectcoördinator.
Begeleiders
 zorg dragen voor een goede collegiale sfeer tijdens de lesmiddagen;
 de taakverdeling op de lesmiddagen;
 het evalueren van de les met de begeleiders en vastlegging daarvan;
 het aanspreken en sturen van de begeleiders/stagiaires;
 het "zijn van" of "aanwijzen van" een buddy voor nieuwe begeleiders/stagiair;
 terugkoppeling en bespreking met collega klascoördinator;
 terugkoppeling over functioneren begeleiders naar projectcoördinator;
 het voeren van functioneringsgesprekken samen met projectcoördinator.
Lesinhoud en gastdocenten
 het samen met gastdocent nader vorm en inhoud geven van de les die door
projectcoördinator is geschetst;
 het treffen van de voorbereidingen voor die les;
 het samen met gastdocent evalueren van de les en de vastlegging daarvan;
 de zorg voor kwaliteitsbewaking van de lessen;
 het (laten) vervaardigen van een bedankje voor de gastdocent;
 het (laten) vervaardigen van een lesbeschrijving voor website en Social Media;
 terugkoppeling en bespreking met collega klascoördinator;
 terugkoppeling naar projectcoördinator.











inspirerend is voor kinderen;
affiniteit met kinderen heeft;
zelfstandig en creatief kan werken;
leidinggevende capaciteiten heeft;
ervaring heeft met het vormgeven en uitvoeren van lessituaties;
flexibel is;
beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
bereid is op zondagen te werken (behalve in de schoolvakanties);
(een opleiding volgt, die is gericht op onderwijs of maatschappelijk werk met kinderen,
bijvoorbeeld PABO of CMV (Cultureel Maatschappelijke Vorming)?
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Dan komen wij graag met jou in contact. Je kunt het inschrijfformulier invullen onder
de menu-knop Contact op deze site www.kidscollegeapeldoorn.nl . Of je kunt contact
opnemen via onderstaande gegevens.

Patricia Wentzel
Projectcoördinator Kids College Apeldoorn
Adres:

Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn
Deventerstraat 54
7321 CA Apeldoorn

Telefoon:
Mobiel:

055-548 49 50
06-125 499 59

Mail:
Website:

projectcoordinator@kidscollegeapeldoorn.nl
www.kidscollegeapeldoorn.nl
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