Educatievrijwilligers gezocht
Jaarlijks wordt Middachten bezocht door meerdere schoolklassen. Momenteel is cultuurbedrijf RIQQ
bezig met het ontwikkelen van een nieuw lesprogramma, genaamd Reizen in de Tijd. Middachten zal
hier aan mee gaan doen. Om het programma tot uitvoering te kunnen brengen zijn we op zoek naar
vrijwilligers om de schoolklassen te begeleiden.
Reizen in de tijd
Reizen in de Tijd biedt een lesprogramma voor alle klassen op de basisschool. De thema’s binnen
Reizen in de Tijd zijn: groep 1 ‘Dit ben ik’ groep 2 De verzamelman groep 3 ‘Mijn familie’, groep 4
Museum assistent’, groep 5 Hoe woon jij’, groep 6 ‘De kroniek van’ en ‘je bent wat je eet’, groep 7
‘Kunstschatten’, en ‘Mijn huis staat in’ groep 8 ‘Om niet te vergeten’ en Voltooid Verleden Tijd’.
Elk thema bevat een voorbereidende les, een bezoekles op Middachten en opdrachten ter verwerking
van het thema en het bezoek. De bezoekles wordt uitgevoerd door geschoolde educatievrijwilligers, de
lessen in de klas verzorgt de leerkracht zelf, met behulp van de lessen op de website.
Taken
 Het begeleiden van schoolklassen, samen met een aantal andere educatie vrijwilligers
De ideale collega:








heeft bij voorkeur ervaring in het werken met kinderen in de basisschoolleeftijd;
kan zowel individueel als in teamverband werken;
heeft affiniteit met cultureel erfgoed en tuinen;
is enthousiast, representatief, communicatief vaardig, behulpzaam, flexibel;
heeft een hands on mentaliteit;
woont binnen een straal van 25 km vanaf Middachten;
is minimaal tienmaal per jaar beschikbaar op doordeweekse dagen.

Wat bieden wij?
U gaat deel uitmaken van het enthousiaste team educatie vrijwilligers en krijgt in het najaar van 2019
een gedegen training. Daarnaast biedt Middachten alle vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst met
daaraan gekoppeld een ongevallenverzekering. Verder wordt u tweemaal per jaar uitgenodigd voor een
vrijwilligersbijeenkomst en wordt om het jaar een vrijwilligersuitje georganiseerd. Tenslotte krijgt u een
pasje, waarmee u diverse voordelen heeft.
Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Jan Jansen,
tel. 06-44638262 of info@middachten.nl

