Vacature

Plateau Integrale Kindcentra
Assen zoekt:

Vrijwilligers
Peuteropvang

En nodigt belangstellenden uit te reageren.
Ben jij gek op kinderen en wil je ze graag een
glimlach op hun gezicht bezorgen? Kom dan
als vrijwilliger op een van onze
peutergroepen in Assen werken. Als
vrijwilliger ondersteun je de collega’s op de
locatie.

Bij Plateau Integrale Kindcentra komen kinderen
van 0 t/m 13 jaar samen om te leren, te spelen,
te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Plateau is
binnen de gemeente Assen dé organisatie voor
primair onderwijs en kinderopvang. Wij gaan uit
van een dagprogramma op het gebied van
onderwijs, opvang en ontwikkeling van
kinderen. Onze kindcentra worden als één
geheel geleid en de medewerkers vormen één
team. Uitgangspunt voor alle activiteiten is dat
het belang van het kind voorop staat.
Plateau heeft 14 kindcentra voor primair
onderwijs, waarvan 1 voor speciaal
basisonderwijs en 1 voor speciaal onderwijs. Wij
bieden diversiteit door onder meer Jenaplan-,
Dalton-, Ervaringsgericht- en TLIM onderwijs
aan te bieden. Daarnaast beschikt Plateau over
een leercentrum voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs (13-20 jaar) en een onderwijskundig
expertisecentrum voor het jonge kind (4-7 jaar).
Plateau is werkgever van ongeveer 500 mensen.
Gezamenlijk verzorgen zij iedere dag onderwijs
en opvang voor duizenden kinderen in Assen.
Op sommige peuteropvanggroepen van Plateau
Kinderopvang wordt gewerkt met een
vrijwilliger. Tijdens de openingstijden van de
peuteropvang biedt de vrijwilliger de

pedagogisch medewerkers ondersteuning door
te helpen met de activiteiten op de
peuteropvang. De werkzaamheden kunnen
bestaan uit: met de kinderen meespelen,
voorlezen aan een groepje kinderen, helpen bij
het eten en drinken geven, helpen met
verschonen of toilet, helpen met het maken van
een werkje, schoonmaken, etc. De
werkzaamheden gebeuren in overleg met de
pedagogisch medewerker(s).

Jouw profiel
Wij zoeken voor verschillende
peuteropvanggroepen een vrijwilliger, die zich
in de volgende punten herkent:
• Je wilt graag iets voor kinderen betekenen.
Je bent enthousiast en helpt graag collega’s en
kinderen.
• Je neemt graag zelf initiatief en hebt een
positieve houding.

• Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden en hebt een goede beheersing
van de Nederlandse taal.
• Je bent beschikbaar op verschillende
ochtenden in de week.

• Je bent in het bezit van een geldige verklaring
omtrent gedrag (VOG).
Past dit bij jou? Stuur dan je brief met motivatie
en CV naar secretariaat@plateau-assen.nl Meer
informatie? Neem dan contact op met Richard
van der Leij telefoonnummer 06-57414280

