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 leergierige kinderen, die op zondagmiddag
een boeiende wereld in willen duiken. Een wereld, waar ze als gevolg van hun thuissituatie niet
gauw mee in aanraking komen. Op 24 zondagmiddagen per jaar kunnen zij deze, samen met
Apeldoornse professionals, ontdekken.
Onze leerlingen maken kennis met interessante mensen uit het bedrijfsleven en gaan met hen aan
het werk. Zo leren de kinderen hun talenten ontdekken, krijgen zij een bredere kijk op hun
mogelijkheden en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Dit alles met als doel hen te ondersteunen en
motiveren in hun keuze voor een vervolgopleiding.
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.

In groep 2 zitten leerlingen uit groep 8 van alle basisscholen van Apeldoorn en omstreken. Tijdens
dit jaar worden de 24 lessen wederom verdeeld in thema’s. Soms worden thema’s uit leerjaar 1
uitgebreid, maar er komen ook nieuwe thema’s aan de orde. Zelf doen en nadenken staan centraal
tijdens onze lessen.

Als klasbegeleider ontvang je een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast kunnen eventueel gemaakte
(reis-) kosten gedeclareerd worden.

Als klasbegeleider wordt van je verwacht dat je 12 van de 24 lessen inzetbaar bent. Per les vraagt
dit zo'n 5 uur. De begeleider draagt zorg voor:
Leerlingen
•
Een goede sfeer voor alle leerlingen tijdens de lesmiddagen;
•
Het scheppen en handhaven van een veilige lessituatie voor de hele groep;
•
Het enthousiasmeren, motiveren en stimuleren van de leerlingen tijdens de les;
•
Het vervaardigen/verzamelen van leerprestaties/bevindingen van leerlingen t.b.v.
•
portfolio;
•
Mentor voor een 4-tal leerlingen;
•
Terugkoppeling en bespreking met klascoördinator;
•
Signaleren en melden van eventuele problemen/situaties bij leerlingen.
Begeleiders
•
Zorg dragen voor een goede collegiale sfeer tijdens de lesmiddagen;
•
De uitvoer van de taakverdeling op de lesmiddagen;
•
Het evalueren van de les met de mede-begeleiders en klascoördinator;
•
Het mogelijk “zijn van” een buddy voor nieuwe begeleiders/stagiaires;
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Lesinhoud en gastdocenten;
•
De huishoudelijke taken rondom een les (klaarzetten drinken, opruimen na de les,
afwassen, etc.);
•
Het treffen van de voorbereidingen voor de les, zoals aangegeven door de
klascoördinator;
•
Je ondersteunt de gastdocent wanneer nodig;
•
Terugkoppeling en bespreking met mede-begeleiders en klascoördinator;

•
•
•
•
•
•
•

inspirerend is voor kinderen;
zelfstandig en creatief kan werken;
flexibel is;
beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
bereid is op zondagen te werken (behalve in de schoolvakanties);
affiniteit met kinderen heeft;
(een opleiding volgt, die is gericht op onderwijs of maatschappelijk werk met kinderen,
bijvoorbeeld PABO of CMV (Cultureel Maatschappelijke Vorming)?)

Dan komen wij graag met jou in contact. Je kunt solliciteren via de knop “Aanmelden Vrijwilligers”.
Of je kunt contact opnemen via onderstaande gegevens.

Lieke van der Palen
Projectcoördinator Kids College Apeldoorn
Adres:
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Telefoon:
Mobiel:

055-5484950
06-39761974

Mail:
Website:

projectcoordinator@kidscollegeapeldoorn.nl
www.kidscollegeapeldoorn.nl
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