
 
 
 
 
 
 
 
 

Top bijbaan!  
 
Wij zoeken een enthousiaste student/coach die samen met onze leerlingen aan de slag wil 
met programmeren! 
 
Weekendschool Súdwest-Fryslân is een school voor aanvullend onderwijs in de gemeente 
Súdwest-Fryslân voor gemotiveerde kinderen van 10 tot 18 jaar die om welke reden dan ook 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij krijgen twee keer per maand les op 
zondagmiddag van gastdocenten die spannende, interessante of mooie beroepen hebben en 
hier vol passie en enthousiasme over kunnen vertellen. Zo krijgen de kinderen o.a. les van 
een kinderarts, spelen ze met rechters en advocaten een heuse rechtszaak na en vertelt de 
politie hoe je moet arresteren. Verder zijn er trainingen in sociale en beroepsvaardigheden, 
leren ze organiseren en plannen en doen we veel aan (vecht)sport. 
 
Voor het komende schooljaar wordt PROGRAMMEREN een vast onderdeel van het 
programma, voor alle vijf klassen. En daarvoor zoeken we een enthousiast teamlid die dit 
succesvol kan uitvoeren. 
 
Wat ga je doen? 
Samen met de coördinator stel je een mooi programma samen waar de leerlingen 
kennismaken met programmeren, waar ze ook zelf mee aan de slag kunnen en waar ze zich 
verder in kunnen verdiepen. Bijvoorbeeld met Ozobots of micro:bits, maar misschien heb je 
zelf andere ideeën. Per klas ga je een aantal zondagmiddagen met de leerlingen aan de slag 
en verder zorg je goed voor de spullen. Je hebt tijdens de lessen altijd de ondersteuning van 
het begeleidingsteam van 4 personen. 
 
Je bent in de periode 1 november 2020 tot en met 30 juni 2021 ongeveer 15 
zondagmiddagen beschikbaar (in overleg) en daarnaast heb je ook tijd voor voorbereidingen 
en overleg.  
 
Wat bieden we? 
Het is een nieuwe functie bij een geweldige organisatie waar je het thema programmeren 
mee helpt opzetten en uitbouwen. Je krijgt een contract voor de duur van het schooljaar 
2020-2021 waarbij we in overleg het aantal uren vaststellen. Het uurtarief ligt tussen de 
€ 12,50 en € 15 euro bruto per uur. 
 
Meer informatie? Of direct solliciteren? 
Je kunt je mail sturen aan de coördinator, mevrouw Koos Pot, koos@weekendschoolswf.frl. 
Voor meer informatie is ze telefonisch te bereiken op 0612 161610. Jouw sollicitatie 
ontvangen we graag voor 20 september a.s. 


