Stichting Wielewaal organiseert vakantiedagopvang in de vorm van kinderthemaweken.
Gedurende enkele weken in de schoolvakanties worden kinderen met een handicap overdag
opgevangen (bijv op een mytylschool) en doen recreatieve activiteiten. De kinderen
schrijven zich in per dag. Per 2 kinderen zet Wielewaal 1 vrijwilliger in voor de begeleiding.
Het vrijwilligersteam draait een week (zondag tot vrijdagavond). Per week worden de
activiteiten gekoppeld aan een thema. De vakantiedagopvang draait in circa 15 verschillende
regio’s. Wielewaal is hiervoor op zoek naar:

Recreatieleiders kinderthemaweken M/V
De organisatie:
Wielewaal organiseert al ruim 30 jaar vakantieactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen met
een beperking. Naast de vakanties organiseert Wielewaal o.a. kinderthemaweken op verschillende locaties
in Nederland. Op de locaties wordt in de zomervakantie 3 tot 6 weken vakantiedagopvang georganiseerd.
Op de meeste locaties vinden er daarnaast ook in andere schoolvakanties kinderthemaweken plaats. Per
dag wordt gestreefd naar een groepsgrootte van 10 tot 20 kinderen. De vrijwilligersteams worden
aangestuurd door een recreatieleider.
De functie:
De functie omvat het volgende takenpakket:
o leiding en begeleiding van minimaal alle kinderthemaweken die op een school draaien in de zomer,
indien mogelijk alle kinderthemaweken gedurende 1 jaar,
o voorbereiding en afronding van de kinderthemaweken met o.a. bezoek vooraf rondleiding op locatie,
o budgetbeheer en verslaglegging,
o aansturen van een wekelijks wisselend vrijwilligersteam,
o verantwoordelijkheid voor het draaien van het activiteitenprogramma aan de hand van een bestaand
draaiboek en het aanpassen van de activiteiten op leeftijden en handicaps,
o eventueel begeleiding van een stagiaire, die jou ondersteunt in de organisatorische werkzaamheden,
o deelname aan het trainingsweekend voor Wielewaalleiding en persoonlijk inwerkprogramma,
o aanwezigheid op instructiedagen, waar je je vrijwilligersteams instrueert en samen met hen de taken
binnen het draaiboek verdeelt,
o aanwezigheid op de locatie van zondagavond tot vrijdagavond, inclusief overnachtingen.
Je wordt begeleid door en legt verantwoording af aan een stafmedewerker van Wielewaal.
Wielewaal vraagt:
o leeftijd 20 jaar of ouder,
o minimaal HBO-niveau 2e studiejaar,
o opleiding in of ervaring met het organiseren van activiteiten,
o minimaal 1 lange stage op sociaal gebied of ervaring in het aansturen van groepen,
o enige kennis van en/of ervaring met het werken met vrijwilligers,
o affiniteit met kinderen met een handicap,
o bereidheid en mogelijkheid ervaring op te doen in verzorging,
o creativiteit en sportiviteit,
o zelfstandig kunnen werken,
o beschikbaarheid gedurende 3-5 weken in de zomervakantie en bij voorkeur tevens weken in andere
schoolvakanties.
Wielewaal biedt:
Een uitdagende functie waarin je je creativiteit en enthousiasme kwijt kunt. Een leuke invulling voor je
vakanties, waarin je veel ervaring kunt opdoen. Je wordt goed voorbereid op je taken en tijdens de weken
word je op afstand begeleid door een ervaren medewerker. Er is eet- en slaapgelegenheid op of bij de
locatie. Vergoeding volgens CAO Welzijn schaal 1. Voor voorbereiding wordt tevens een aantal uren
uitbetaald.
Heb je belangstelling voor deze veelzijdige vakantiebaan?
Stuur je sollicitatie, voorzien van motivatiebrief en cv naar info@wielewaal.nl t.a.v. Saskia Awater. Wil je
meer weten? Kijk op www.wielewaal.nl of neem contact op met Saskia Awater via 088 122 44 00.

