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Voor toezicht op het plein tijdens de middagpauzes zoeken wij per direct: 
 

EEN ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGER 
 

Locatie: Integraal kindcentrum de Meenthe in Bovensmilde | Uren: 0,5 tot 5 uur per week 
 

 
De middagpauze is voor kinderen een belangrijk moment van ontspanning. Ze kunnen even vrij spelen, 

bewegen of bijkletsen met vrienden of vriendinnen.  
 

Vindt u het leuk om kinderen te begeleiden in hun spel en wilt u graag iets bijverdienen? 
Wij zoeken vrijwilligers die één of meerdere dagen per week, tegen een vergoeding,  

toezicht willen houden op het plein.  
 

Bent u tussen de middag beschikbaar en kunt u kinderen op een enthousiaste manier motiveren om (met 
elkaar) te spelen? Dan maken we graag kennis met u! 

 
 
Over de functie 
De middagpauze is op maandag t/m vrijdag tussen 11.45 uur en 12.45 uur. De kinderen eten hun broodje in de klas en 
gaan een half uur naar buiten om te spelen op het plein. Dat gebeurt in verschillende groepen. De kinderen van de 
groepen 1 en 2 spelen van 11.45 tot 12.15 uur buiten en de kinderen van de groepen 3 t/m 8 van 12.15-12.45 uur. 
 
Als vrijwilliger is het uw taak om toezicht te houden en kinderen te begeleiden bij het spelen. Dit doet u samen met 
andere enthousiaste vrijwilligers. 
 
Momenteel zoeken we iemand die meerdere dagen kan helpen bij IKC de Meenthe in Bovensmilde. Bent u niet 
structureel inzetbaar maar bent u in geval van nood wel bereid om toezicht te houden? U kunt zich ook opgeven voor 
de reservelijst.  
 
Wat vragen we van u? 

• U bent minimaal één ochtend in de week tussen 11.45 uur en 12.45 uur inzetbaar; 

• U hebt een open houding en draagt zorg voor een goede communicatie richting kinderen en teamleden; 

• U bent bereid om gezamenlijke bijeenkomsten bij te wonen;  
• U werkt op een positieve en respectvolle manier samen met collega’s. 

 
Wat hebben we te bieden?  

• De maximale wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding; 

• Enthousiaste collega’s; 

• De allerleukste kinderen; 

• Een gezellige en uitdagende werkomgeving. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u bellen met Diana Eleveld, facilitair medewerker bij Stichting Kits Primair: 0593 535100.  
 
Aanmeldprocedure 
Leuk dat u interesse heeft! U kunt u opgeven als vrijwilliger door een e-mail te sturen naar az@kitsprimair.nl of te bellen 
naar 0593 535 100.  
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