STAGEVACATURE
Opstap(je)
3e-jaars Pedagogiek
24-28 uur per week

MeanderOmnium zoekt een gemotiveerde en enthousiaste stagiair(e), die doelgericht werkt, stevig,
oprecht en open-minded is. Iemand die extravert is en zich actief opstelt. Een gemakkelijke prater
met een positieve presentatie en uitstraling. Enige kennis en visie heeft op pedagogische
uitgangspunten. Zich inzet op versterking van de jeugd en jongeren door middel van erkende
methodieken. Goed om kan gaan met gezinnen en kinderen (in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar) in
achterstandsituaties.
Taken en werkzaamheden
MeanderOmnium zoekt een stagiair(e) die sociaal, zelfstandig en flexibel is. Iemand die het leuk vindt
om te werken met mensen uit verschillende culturen en het een uitdaging vindt om ouders te
adviseren en te begeleiden.
Om een heel programmajaar te kunnen volgen verwachten wij dat de stagiair(e) een jaar stage loopt.
Taken en werkzaamheden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(mee-) begeleiden van Opstap(je) groepen;
Opzetten en uitvoeren van nieuw project “Bereslim” in samenwerking met de bibliotheek;
(mee) organiseren van themabijeenkomsten;
Deelnemen aan interne en externe overleggen;
Helpen coördineren bij de werkzaamheden van de opstapbegeleid(st)er;
PR informatie materiaal ontwikkelen;
Gezinnen thuis bezoeken;
Organiseren eindfeesten Stap-programma’s;
Meedenken, ontwikkelen en organiseren van nieuwe (ouder en/of kind) activiteiten;
Twee dagdelen op voorschool: werken met kinderen die extra aandacht behoeven
(observeren, handelingsplannen maken etc.);
11. Beleidsimpulsen ontwikkelen.

Aanbod
Een gezellige en leerzame werkplek, veel collegialiteit, goede ondersteuning tijdens het leerproces,
veel mogelijkheden om met ouders en kinderen te werken en een vaste ervaren praktijkbegeleid(st)er.
Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen bij Wendy Bosma. Bereikbaar op dinsdag en donderdag op
telefoonnummer: 030 – 694 04 00 of via de mail: w.bosma@meanderomnium.nl
Sollicitatie
Lijkt de vacature bij je te passen? Dan nodigen we je van harte uit om een sollicitatiebrief en
Curriculum Vitae (CV) o.v.v. “Opstap(je)” te sturen naar:
Stichting MeanderOmnium
t.a.v. Wendy Bosma
Postbus 153
3700 AD ZEIST
of mailen naar w.bosma@meanderomnium.nl

