Vakantiebaan/betaalde stage = Topervaring!
Wat is Zomerschool Súdwest-Fryslân?

Zomerschool SWF is bedoeld voor leerlingen van de basisscholen in de gemeente Súdwest-Fryslân
die onderpresteren op het gebied van taal en/of rekenen en/of bij wie in de zomervakantie vaak een
terugval in kennis en vaardigheden te constateren is. Zomerschool SWF is deze zomer in de laatste
twee weken van de zomervakantie, van 9 t/m 20 augustus 2021. Dit jaar kunnen ongeveer 100
leerlingen meedoen, verdeeld over 7 kleine klassen. Het gaat om kinderen die na de zomer naar
groep 6,7 of 8 van de basisschool. Verder bieden we brugklastraining aan leerlingen die na de zomer
naar het voortgezet onderwijs gaan. Voor alle klassen geldt dat ook leerlingen van het speciaal
basisonderwijs welkom zijn.
Het accent van Zomerschool SWF ligt op de cognitieve vaardigheden maar is in de praktijk ook een
school waar je trots op bent om aan deel te nemen. De leerlingen gaan twee weken lang,
5 dagen per week van 8.30 uur tot 15.30 uur naar school. Tijdens het programma wordt er gewerkt
aan de reken- en taalvaardigheden onder leiding van zeven leerkrachten uit het basisonderwijs. We
maken veel gebruik van referentieleren, spelopdrachten en sport- en theater om deze cognitieve
vaardigheden onder de knie te krijgen. Een aantal middagen krijgen we workshops of gaan we op
excursie.

We zoeken
- Leerkrachten Zomerschool, die aan de Pabo studeren, 3e of 4e jaar
- Assistenten Zomerschool, die Pabo (1e of 2e jaar) Social Work of Pedagogiek studeren

Wat ga je doen?

De leerkracht is verantwoordelijk voor zijn/haar klas en zorgt ervoor dat de leerlingen zoveel
mogelijk hun persoonlijke leerdoelen halen. Je bent verantwoordelijk voor de lessen en je zorgt
ervoor dat de leerlingen een geweldige leerzame en leuke tijd hebben. We werken met een speciaal
zomerschoolprogramma en je krijgt veel ruimte om je eigen lessen te maken. Je werkt in de klas
samen met een vaste assistent en verder maak je deel uit van een team dat elkaar steunt en
adviseert.
De assistenten ondersteunen de leerkrachten in de klas. Je helpt de leerkracht bij de uitleg van het
programma, je gaat zelfstandig met een aantal leerlingen aan de slag, je begeleidt kleine groepjes,
doet RT-taken en je zorgt voor een fijne, veilige en gezellige sfeer in de klas.

Beschikbaarheid

Zomerschool SWF is in de laatste twee weken van de zomervakantie van 2021: 9 t/m 20 augustus.
We zijn gehuisvest in Sneek, in de ISK-school. Je bent volledig beschikbaar gedurende deze twee
weken en ook nog bij een aantal voorbereidingsdagen/dagdelen vooraf waaronder zaterdagmiddag 7
augustus.

Wat we bieden!

De leerkrachten krijgen een vergoeding van 17 euro bruto per uur en een tijdelijke
arbeidsovereenkomst.
De assistenten krijgen een vrijwilligersovereenkomst en een vergoeding van in totaal 450 euro netto.
Eventuele reiskosten worden uiteraard ook vergoed.
Verder bieden we je een geweldige energieke tijd in een leuk jong team en krijg je een goede
ervaring op het gebied van verlengde leertijdprojecten voor leerlingen. Meedoen aan Zomerschool
SWF biedt je zeker een voorsprong bij toekomstige sollicitaties.

Wat we vragen
-

je bezit goede communicatieve en sociale vaardigheden
je bent in staat een klimaat te scheppen waarin de leerling zich veilig en gewaardeerd voelt
je bent een teamplayer en draagt actief bij aan het slagen van Zomerschool SWF
je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
je bent creatief, flexibel en in voor uitdagingen
je bent volledig inzetbaar

Meedoen?

Neem dan voor 16 mei a.s. contact op met Koos Pot, koos@zomerschoolswf.nl of telefonisch 0612
161610 om een kennismakingsgesprek in te plannen.
Voor info en foto’s van Zomerschool SWF in 2020:
https://www.facebook.com/Zomerschool-SWF-105919417830874

www.weekendschoolswf.frl

