
      
 
 

 “Een Topervaring..!” 
 

Vrijwilligerswerk met vergoeding / 
Topstage voor vrije punten 
 
 
Wat is Weekendschool Súdwest-Fryslân? 
Weekendschool Súdwest-Fryslân richt zich op gemotiveerde en nieuwsgierige kinderen van 10 tot 14 
jaar die van huis uit minder mogelijkheden en kansen hebben om in aanraking te komen met 
onderwerpen als wetenschap, cultuur en techniek en maatschappij. Ze duiken in een boeiende 
wereld waar ze les krijgen van enthousiaste gastdocenten. Of het nu de chirurg, de reclamemaker, de 
architect, de advocaat, de journalist, de meubelmaker of de rechter is, allen zijn het bevlogen 
professionals die hen laten zien, horen en vooral ervaren wat er allemaal bij hun vak komt kijken. 
 
Weekendschool Súdwest-Fryslân is twee x per maand, ruim 20 zondagmiddagen van 13.00 uur tot 
16.30 uur in de periode van oktober tot en met juni.  
We hebben twee locaties:  

 Sneek, Kunstencentrum het Atrium  
 Workum, Jopie Huisman Museum 

 
Thema’s die aan bod komen zijn:  maatschappij, cultuur, techniek, sport, kunst, natuur, wetenschap, 
zorg, commercie, recht, media, presentatietechnieken en nog veel meer. Weekendschool Súdwest-
Fryslân heeft een duurzaam karakter in het leven van de leerling. Dit biedt structurele kans op 
vergroting van mogelijkheden en kansen, biedt een netwerk voor leerlingen en biedt de grootste 
kans op het halen van de brugklas en dus op het voorkomen van vroegtijdig schooluitval. 
 
 
Wat ga je doen? 
Om het Weekendschoolteam compleet te maken zijn we op zoek naar enthousiaste studenten en 
leuke vrijwilligers (alle leeftijden) die de leerkrachten en de leerlingen tijdens de lessen kunnen 
ondersteunen. Je helpt de leerkracht bij de uitleg van het programma en je gaat zelfstandig met een 
aantal leerlingen aan de slag, je begeleidt kleine groepjes en je zorgt voor een fijne, veilige en 
gezellige sfeer in de klas.  
 
 

Beschikbaarheid 
Weekendschool is op zondagmiddag, gemiddeld twee keer per maand van 13.00 uur tot 16.30 uur. 
Ons schoolseizoen loopt van eind oktober 2019 tot half juli 2020. We zoeken mensen die de gehele 
periode beschikbaar zijn. 
  



 
 

Wat we bieden! 
We bieden je een geweldige energieke tijd in een leuk jong team en je komt nog eens ergens: op 
zondag een rechtszaak naspelen in de Rechtbank of een stukje als machinist op een trein rijden… 
Meedoen aan Weekendschool Súdwest-Fryslân biedt je zeker een voorsprong bij toekomstige 
sollicitaties. 
 
Wil je werken als vrijwilliger?  
Dan ontvang je een vrijwilligersvergoeding op basis van huidige regels van de Belastingdienst:  
tot 22 jaar € 2,75 euro per uur; 
en 22 jaar of ouder € 5,00 per uur.  
Deze vergoeding is onbelast en hoef je niet op te geven. Ook worden reiskosten vergoed.  
 
Liever studiepunten?  Weekendschool Súdwest-Fryslân is geschikt voor vrije studiepunten. We 
helpen je graag bij het invullen van de papieren. 
 
 

Wat we vragen 
 Stagiaires: Je doet een opleiding bijvoorbeeld: PABO, HBO Social Work, Pedagogiek, MBO 

onderwijsassistent of Pedagogisch medewerker 
 Andere opleiding of ervaring, maar zeer geschikt? Reageer dan ook! 
 Je bezit goede communicatieve en sociale vaardigheden 
 Je hebt een coachende houding 
 Je bent in staat een klimaat te scheppen waarin de leerling zich veilig en gewaardeerd voelt 
 Je bent creatief, flexibel en in voor uitdagingen 
 Je bent volledig inzetbaar 

 
 

Meedoen? 
Neem dan z.s.m. contact op met Koos Pot, koos@weekendschoolswf.frl of telefonisch 0612 161610 
voor een kennismakingsgesprek.   
 
 
www.weekendschoolswf.frl  
www.facebook.com/weekendschoolswf  


