VrijwilligersVacatureBank
Onderwijs - en
opvoedingsondersteuner
U gaat moeders/ouders ondersteunen op de
peuterspeelzaal en in groep 1 en 2 van de
basisschool. Tegelijkertijd wordt geleerd om de
taalvaardigheid van de eigen kind(eren) thuis te
stimuleren en de ouderbetrokkenheid bij school.
U gaat oefenen in het voorlezen aan een groepje
op school of het voeren van gesprekken op
school. Binnen de groep wordt alleen Nederlands
gesproken.
Het liefst een vrouw i.v.m. vrouwen in de groepen.
U heeft ervaring in het geven van lessen of wilt
deze deskundigheid ontwikkelen.
Werktijden 2,5 uur per week, de dag in overleg met
de school, de voorkeur gaat uit naar de ochtend.
U bent tijdens het schooljaar beschikbaar, een
week vakantie kan, meerdere weken buiten de
schoolvakanties is niet mogelijk.

Spreekuren in de wijk

Vrijwilligers Vacature Bank

De Vrijwilligers Vacature Bank werkt met
spreekuren in de wijk. We brengen vrijwilligers
en organisaties bij elkaar. Een aantal wijken in
Dordrecht heeft een spreekuur, zie schema. Op
een vaste tijd in de week is een bemiddelaar
aanwezig om met bezoekers op zoek te gaan
naar een passende vrijwilligersvacature. Een
overzicht van alle vrijwilligersvacatures in
Dordrecht is te vinden op de website
www.vrijwilligoppad.nl

De Vrijwilligers Vacature Bank ondersteunt
en stimuleert vrijwilligerswerk in Dordrecht.
Naast bemiddelen, adviseert ze vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties over ondermeer weten regelgeving en vragen rondom het werken
met vrijwilligers. Ook biedt ze cursussen en
trainingen. Meer informatie over de activiteiten
van de Vrijwilligers Vacature Bank is te vinden
op de website www.vrijwilligoppad.nl

Locatie spreekuren

Bezoekadres / e-mail

Spreekuurtijden

Bibliotheek Stadspolders
Centrale Biblliotheek
De Prinsemarij
Wijkwinkel Crabbehof

Dudokplein 225 / vvbstadspolders@gmail.com
Groenmarkt 153/ vvbbinnenstad@gmail.com
Nassauweg 2 / vvbkrispijn@gmail.com
v. Oldenbarneveldtplein 84-86
vvbcrabbehof@gmail.com
Admiraalsplein 168 / vvbwielwijk@gmail.com

maandag
dinsdag
dinsdag
donderdag

14.00-15.30
13.00-14.30
9.00-11.00
14.00-15.30

dinsdag en
donderdag
CC Sterrenburg
Dalmeyerplein 10 / vvbsterrenburg@gmail.com woensdag
Bel voor meer informatie naar de VrijwilligersVacatureBank naar T 078 750 89 68.

9.00-12.00

De Admiraal

Heeft u interesse in bovenstaande vacature?
Ga dan naar www.vrijwilligoppad.nl
of bezoek het spreekuur bij u in de buurt.

13.00-17.00

Vrijwilligers Vacature Bank is een
onderdeel van MEE Drechtsteden

Kijk voor actuele vacatures ook op www.vrijwilligoppad.nl

Brede School De Fontein
Peuteropvang en basisschool

De beste indruk,
laat je achter
met een afdruk.
Neem de uitdaging aan
en krijg 10% korting
op uw drukwerk!
(op vertoon van deze advertentie)

Samen leren Samen leven
Vertrouwd en Vernieuwend
De Fontein is een Christelijke basisschool. We werken met kleine groepen. Ouderbetrokkenheid vinden
wij erg belangrijk
We hebben een eigen peuteropvang,
zodat de kinderen al vanaf hun tweede jaar bij ons terecht kunnen. De
peuters spelen twee of vier dagdelen.
Betreffende de naschoolse opvang
werken we nauw samen met onze
BSO op de andere locatie.

Mocht u geïnteresseerd zijn bent u
altijd van harte welkom.
De Fontein locatie Wielwijk
Douwe Aukesstraat 3
3317 AM Dordrecht
Tel. school: 078-8905700
Tel. peuteropvang:078-8905705
Internet: www.fontein-dordrecht.nl

Nieuwsgierig
naar meer?
Kom bij oNs laNgs:
ma t/m vrij 8.00 tot 17.30 uur

drukkerij en uitgeverij

Nijverheidstraat 93
3316 AP Dordrecht
telefoon 078 - 6133884
e-mail info@morks.nl

drukkerij en uitgeverij

