
 

 

GEZOCHT: enthousiaste begeleiders voor- en naschoolse opvang 

 

Beste ouders, 

 

Onze oudervereniging organiseert nu al enkele jaren in samenwerking met de school een 

binnenschoolse opvang.  Jullie hebben hierbij de mogelijkheid om jullie kinderen aan onze 

opvangbegeleidsters toe te vertrouwen tijdens de ochtend-, middag- en avond opvang.  

Om de continuïteit en kwaliteit van onze binnenschoolse opvang te blijven verzekeren en te 

verbeteren zijn we op zoek naar extra enthousiaste begeleid(st)ers. We merken immers dat er meer 

kinderen gebruik maken van onze opvang nu het schooljaar weer helemaal in de plooi is gevallen.   

 

Misschien heb je zelf interesse of ken je iemand in je familie of 

vriendenkring. Kijk vlug verder en laat van je horen! 
 

Ben je graag actief bezig met kinderen van 2,5 tot 12 jaar? Ben je flexibel, actief en creatief? 

Ben je behulpzaam? Kan je kinderen troosten en boeien?  

 

We zoeken :  

 Extra begeleid(st)er avondopvang (15u30 tot 16u30 of 15u30 tot 18u00)  

 Een begeleider voor de huiswerkbegeleiding op maandag, dinsdag en/of  donderdag (15u45 

tot 16u45) 

 Een begeleidster om in te vallen bij de ochtendopvang als de vaste begeleidster niet kan 

(7u00 tot 8u05) 

Het is mogelijk om slechts 1 of enkele weekdagen te kiezen.  

 

Jouw opdracht: 

- Je staat in voor de dagelijkse opvang, verzorging en begeleiding van kinderen 

(spelbegeleiding – toezicht, afhankelijk van de functie) 

- Je biedt de nodige structuur en regels aan en kan deze bespreken met de kinderen en 

ouders.  

- Je schenkt aandacht aan de veiligheid en de hygiëne binnen ons opvanggebeuren 

(toiletgebruik, veiligheid bij het spelen, …). 

- Je zorgt voor een correcte registratie van aanwezigheden. 

- Je geeft informatie aan de ouders i.v.m. de opvang en rapporteert (probleem)gedrag. 



 

 

Profiel – Vereisten 

Een begeleider van de opvang van peuters, kleuters en opgroeiende kinderen: 

- heeft een praktische en kindgerichte aanpak 

- is enthousiast en gedreven 

- heeft verantwoordelijkheidszin 

- kan zelfstandig werken 

- bewijs van goed gedrag en zeden (MODEL 2)  

Wij bieden 

- een boeiende opvang binnen de context van onze school 

- vrijwilligerswerk waarbij je de hele tijd met opgroeiende kinderen bezig bent  

- vrijwilligersstatuut met attest (met vrijwilligersvergoeding per dag) 

 

 

Andere info 

- kandidaatstelling tegen 6 november 2016 

- starten kan zo snel mogelijk, op voorwaarde van een positief gesprek 

- wil je vrijwilliger zijn voor slechts 1 dag per week, of een paar weekdagen, dan kan dat 

zeker ook  

 

Heb je interesse in een van onze functies in onze binnenschoolse opvang ? 

Stuur dan een e-mail naar oudervereniging@tkraaiennest-grembergen.be met je contactgegevens, 

eventuele nuttige ervaring en jouw voorkeur voor ochtend – of avondopvang, en indien van 

toepassing, welke weekdagen.  

We nemen dan zo snel mogelijk contact voor een verkennend gesprek.  

 

Met vriendelijke groeten, 

VanRemoortele Cederik 

Voorzitter Oudervereniging 
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