Vacature assistent-leerkracht Goudse Weekendschool
Goudse Weekendschool
Op de Goudse Weekendschool krijgen gemotiveerde kinderen (10-14 jaar) iedere zondag les van
(vrijwillige) gastdocenten die gepassioneerd over hun vak vertellen. Het gaat om kinderen die door de
situatie waarin ze opgroeien minder kansen hebben zich te ontplooien. Door het volgen van de lessen
verbreden ze hun horizon, ontdekken ze hun talenten en groeit hun zelfvertrouwen. Hierdoor vinden
de kinderen makkelijker een plekje in de maatschappij.
De Goudse Weekendschool is in 2010 gestart en wordt gefinancierd door enthousiaste bedrijven uit de
Goudse regio, fondsen en de gemeente Gouda.

De lesdagen van de Goudse Weekendschool zijn op zondag tussen 11.00 uur en 14.30 uur. Sinds
schooljaar 2015/2016 bestaat de Goudse Weekendschool uit vier klassen. Dit zijn klassen met 15-18
leerlingen uit groep 7 en groep 8 van verschillende Goudse basisscholen. Elke klas heeft een vaste
leerkracht/coördinator. Deze is verantwoordelijk voor het opzetten, de uitvoering en de evaluatie van
de lesprogramma’s in samenwerking met gastdocenten en vrijwilligers.
Voor brugklassers is er een huiswerkplek, zij maken elke zondag van 15.00 uur tot 17.00 uur hun
huiswerk onder begeleiding van vrijwilligers en een leerkracht/coördinator.
Zie voor de jaarplanning het overzicht van de lessen en presentatielessen, te downloaden via de site.
Tijdens schoolvakanties is de Goudse Weekendschool gesloten.
Om de kwaliteit en veiligheid tijdens de lessen te kunnen garanderen zoekt de Goudse
Weekendschool voor elke klas een assistent-leerkracht die tijdens de lesdagen de leerkracht
ondersteunt. Hierdoor is het van belang dat de assistent-leerkracht in een vaste klas en met een vaste
leerkracht werkt, elke les of om de les aanwezig is en een band opbouwt met de leerlingen.
Werkzaamheden assistent-leerkracht
Onderstaand vind je de vaste werkzaamheden van de assistent-leerkracht. De leerkracht en de assistent
spreken samen een concrete invulling van de taken af per dag/periode. Het kan zijn dat de assistentleerkracht een onderdeel van de lesdag zelfstandig uitvoert, bijvoorbeeld het voeren van een
onderwijsleergesprek of de instructie van een opdracht. De leerkracht blijft hierbij
eindverantwoordelijk.
Taken
 Ondersteunen van de leerkracht bij het voorbereiden en uitvoeren van het lesprogramma;
 Samenwerken met vrijwilligers en ondersteunen van de gastdocent;
z.o.z.!













Bij klassikale momenten tussen de leerlingen zitten, het goede voorbeeld geven en zo nodig
zachtjes de leerlingen in de directe omgeving bij de les houden;
Het mede stimuleren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig voelen en
gewaardeerd;
Het mede stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende
sociaal-culturele achtergronden;
Zelfstandig begeleiden van een groepje leerlingen in de klas of tijdens een uitstapje;
In de pauze tegelijk met de leerlingen mee naar buiten om toezicht te houden of de leerlingen
begeleiden in hun spel;
Signaleringsfunctie: en oogje in het zeil houden, aanspreekpunt zijn voor de leerlingen en
rapporteren aan de leerkrachten; dit kan vragen om direct ingrijpen of iets signaleren dat je
eind van de dag deelt met de leerkracht;
T.b.v. de veiligheid bij het fietsen een hesje dragen en tussen de leerlingen fietsen;
Opschrijven van uitspraken van leerlingen en gastdocenten. Deze citaten gebruiken we voor het
verantwoorden van onze activiteiten, bijvoorbeeld in ons jaarverslag, in een persbericht of in de
rapportage naar sponsors en de gemeente Gouda.
Actieve inbreng hebben bij het evalueren van het (dag-)programma op inhoud, organisatie,
deelname gastdocenten, vrijwilligers en leerlingen aan het eind van iedere lesdag;

Wensen ten aanzien van een assistent-leerkracht
 Je staat achter het concept en de doelstelling van de Goudse Weekendschool en je wilt graag
meewerken aan dit goedlopende initiatief
 Bij voorkeur student derde of vierde jaar aan de PABO, afgestudeerd of werkzaam in het
onderwijs
 bereidheid om 14 tot 28 zondagen per jaar aanwezig te zijn.
 ca. 5 uur per week, op zondag van 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. Ter voorbereiding wordt
een lesplan doorgelezen.
 stage- of werkervaring
 theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en
vaardigheden, bv met betrekking tot het overdragen van kennis en vaardigheden
 een proactieve houding en ondernemend
 inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de Goudse Weekendschool
 goed kunnen omgaan met kinderen tussen de 10 en de 12 jaar
 goede communicatieve eigenschappen
 natuurlijk overwicht
 kunnen observeren en signaleren
 een open en flexibele houding
 voor de start van de werkzaamheden ontvangen wij graag een recente Verklaring Omtrent het
Gedrag
Wat kun je verwachten:
- tijdens het werk ben je verzekerd (aansprakelijkheid bv)
- je wordt begeleid door de leerkracht
- je doet relevante werkervaring op voor je studie en loopbaan
- je draait mee in een geïnspireerd team van 5 leerkrachten/coördinatoren en een goot aantal
vrijwilligers
- je maakt het mede mogelijk op zondag interessante en nuttige activiteiten te organiseren voor onze
leerlingen
- per zondag ontvang je een vrijwilligersvergoeding (27 euro per dag als je 21 jaar of ouder bent, 15
euro per dag als je jonger bent dan 21 jaar)
Interesse?
Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Linde Kuipers van de Goudse Weekendschool via
kuipers@goudseweekendschool.nl (06) 18 8366 37
of via (06) 42 3377 86 (Nynke van den Brink)
Zie voor meer informatie over de Goudse Weekendschool de site www.goudseweekenschool.nl. Hier
kun je ook een folder voor leerlingen en bijvoorbeeld het jaarverslag downloaden.

