Organisatie

Stichting De Katrol
Speel-o-theek Leuk Leren 010

Functie omschrijving

Spellenverwerk(st)ers voor Speel-o-theek

Doelstelling van de organisatie
Stichting De Katrol zet zich al jarenlang in tegen kinderarmoede en voor het vergroten
van kansen van kinderen die opgroeien in een kwetsbare omgeving. De Katrol biedt
leer- en gezinsondersteuning aan huis door middel van de inzet van Hbo studenten.
Ook heeft de stichting een Speel-o-theek. Dit kun je vergelijken met een bibliotheek
waar, naast boekjes, ouders en kinderen leermateriaal en spelletjes kunnen lenen om thuis te spelen.
Een Speel-o-theek is een uitleencentrum van spelletjes en educatief materiaal. Ouders en kinderen
kunnen hier leesboekjes, educatieve spelletjes, gezelschapsspellen etc. lenen . Door de Speel-o-theek
open te stellen proberen we ouders en kinderen te leren door middel van spel. Ook leren we ouders,
kinderen en studenten hoe spelletjes werken, waar voor ze gebruikt kunnen worden en welke
ontwikkelingsgebieden het spel stimuleert. De educatieve materialen hebben een directe link met
de vaardigheden die samenhangen met de ontwikkelingsgebieden die in de groepen op de
basisschool worden ontwikkeld.

De doelstellingen van de Speel-o-theek zijn;
Leren weer leuk maken!
Achterstanden in ontwikkelingsgebieden stimuleren.
Ouderbetrokkenheid stimuleren door middel van spel en educatieve activiteiten.
Kennis laten maken met verschillende spellen en het aanleren van verschillende
vaardigheden.
Taalontwikkeling stimuleren en bevorderen
Het uitbreiden van de woordenschat door middel van communicatie tijdens spel
Band tussen ouder en kind versterken door middel van samen spelen en leren
Kinderen leren omgaan met winst en verlies, op de beurt wachten en anderen helpen.
Kinderen sociale vaardigheden aanleren, door samen te spelen.
Studenten en ouders/verzorgers leren op verschillende/creatieve manieren leerstof aan te
bieden aan de kinderen.
Door gezelschapsspellen samen te spelen wordt het hele gezin bereikt en wordt de band
tussen de verschillende familie leden versterkt.
Ouders inzicht geven in schoolopdrachten en manieren van leren van hun kind.
Kinderen en ouders kunnen een andere invulling geven aan hun vrijetijdsbesteding.
Een laagdrempelige (wijk) voorziening zijn waar onderwijs, opvoeding en ouders elkaar
kunnen ontmoeten.

Werksoort

verwerking, kantoor en administratie

Doelgroep

buurtbewoners, ouders en kinderen
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Taken
werken met de database
invoeren van nieuw lees- en speelmateriaal
bestickeren van nieuw materiaal
het spel of de boeken invoeren in de database
Spellen controleren, bruikbaar en compleet maken
Spellen opruimen
Schoonmaakwerkzaamheden
Samenwerken met andere vrijwilligers
Samenwerken met studenten (mbo en hbo)
Ambassadeur zijn van de Speel-o-theek

Wij vragen
Een spellenverwerk(st)er die enthousiast wordt van bovenstaande taakomschrijving. Die graag werkt
met en voor ouders en kinderen. Wij zijn op zoek naar een buurtbewoon(st)er die representatief is,
zelfstandig kan werken, initiatiefrijk is en leergierig bovendien. Gezien de aard van het werk zijn wij
op zoek naar iemand die gestructureerd kan werken. Enige kennis op vlak van de ontwikkeling van
kinderen en iemand die bereid is zich te verdiepen op vlak van de ontwikkelingsgebieden. Iemand die
kan werken met computers en de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Iemand die
minimaal 4 uur in de week inzetbaar is, dagen en werktijden in overleg.

Wij bieden
Een gezellige werkplek midden in de wijk. Wij trainen je intern, zodat jij je opgedane kennis en kunde
weer door kunt geven aan onze anderen. Uiteraard ben jij bij ons verzekerd en betalen wij – op
termijn- de VOG –terug-. Bij ons kun je werkervaring opdoen, leren over spelend leren en ‘leren
leren’ en je eigen talenten tot zijn recht laten komen. Je inzetten voor de buurt - de Afrikaanderwijk-.
Jaarlijks is er een vrijwilligersuitje!

Bijzonderheden
VOG met betrekking tot het werken met kinderen vereist.

Sollicitatie
Graag een motivatiebrief, liefst met CV, sturen aan:

Of mail naar:

De Katrol
t.a.v. Speel-o-theek
Brede Hilledijk 86
3072 KK Rotterdam
info@dekatrol.nl
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