Junis Kinderopvang en
De Drie Ballonnen ondersteunen
het Nationaal Programma onderwijs.
Keuzeaanbod Expertise Kinderopvang
Nationaal Programma Onderwijs
Zoals je misschien wel gehoord hebt, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geld vrijgespeeld om de
uitdagingen aan te pakken die bij leerlingen tijdens de coronaperiode zijn ontstaan. Dit zijn uitdagingen op het gebied van
leren, maar ook uitdagingen op sociaal en emotioneel gebied.
Als kinderopvangorganisatie willen wij een bijdrage leveren aan het ondersteunen van leerlingen die naar het basisonderwijs
gaan of hier al zitten. Dat doen we door scholen een keuzemenu aan te bieden met ondersteuning voor, tijdens en/of na
schooltijd. Daarvoor maken we graag gebruik van jouw expertise als pedagogisch medewerker.
Daarom noemen we dit aanbod KEK: Keuzeaanbod Expertise Kinderopvang.
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Wat kun jij doen?
De kinderen die op school zitten, komen misschien bij jou op de BSO.
De kinderen die voor het eerst naar school gaan, komen misschien bij jouw
peuteropvang of kinderopvang vandaan. Vanuit jouw kracht als professional
kan je met jouw inzet op het gebied van de ontwikkeling van kinderen hun
kansen vergroten in een tijd als deze. Vanuit jouw expertise zien wij de
volgende mogelijkheden:
Onder schooltijd ondersteunen als vakspecialist of onderwijsassistent
Na schooltijd ondersteunen als vakspecialist, pedagogisch medewerker
of huiswerkbegeleider
Activiteiten ondersteunen en aansluiten bij thema’s van de school
(bijvoorbeeld weerbaarheid)
Peuter- en kleuterbegeleiding als onderdeel van de doorgaande
ontwikkellijn
Workshops aanbieden en het organiseren van zomerschoolprogramma’s

Waar kun je concreet aan denken?
Aanbod onder en na schooltijd
(vakspecialist, pedagogisch medewerker, onderwijsassistent)
Ben jij een sporter? Sta je graag op het toneel? Hou je van zingen en
dansen? Of ben je goed in haken? Doe je graag proefjes? Of ben jij een
natuurmens en loop je graag met kinderen door het hoge gras te banjeren
op zoek naar beestjes? Of kan jij kinderen extra ondersteunen bij hun
huiswerk en opdrachten vanuit school, of wil je betrokken zijn bij een
zomerschool?
Dan zijn we op zoek naar jou! Hoe leuk is het om jouw passie tijdens en na
schooltijd in te zetten om kinderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
hun sociale vaardigheden en weerbaarheid?! En natuurlijk bij te dragen aan
hun kennis en ze plezier bezorgen!
Wil jij graag een bijdrage leveren in de samenwerking met het onderwijs om
juist in een tijd als deze kinderen te ondersteunen? Neem dan contact op
met je clustermanager en geef je beschikbaarheid en expertise door!
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