
Stagevacature 2022-2023 
 

Ga voor meer informatie naar www.deschoor.nl (Werk & Stage) of mail naar: stage@deschoor.nl  
 

 

Sport- en spelbegeleider bij De Droomspeelbus  

 
Als stagiair bij de Droomspeelbus help je mee tijdens de voorbereiding en het uitvoeren van 
diverse activiteiten voor kinderen uit Almere in de leeftijdscategorie 2 t/m 12 jaar.  
 
 
 
Organisatie De Schoor organiseert in Almere onder andere het sociaal cultureel werk, 

het maatschappelijk werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en 
jongerenwerk en brengt heel Almere in beweging. We maken deel uit van de 
wijkteams én zetten ons in bij de ondersteuning van schuldstabilisatie van 
bewoners. Dit alles om de leefbaarheid van de stad te vergroten onder het 
motto: Meedoen mogelijk maken! 
In Poppodium De Meester, buurt- en jongerencentra, in de speeltuin en op 
de jeugdlanden, op sportvelden en brede scholen; verspreid over de hele 
stad kunnen Almeerders elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van 
activiteiten en cursussen. Ca. 300 professionals werken hiervoor samen met 
honderden vrijwilligers en stagiairs. 
 

Project/ 
Accommodatie Van maandag tot en met vrijdag staat De Droomspeelbus op verschillende 

locaties door heel Almere om kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar te 
voorzien van een extra beweegmoment. Door middel van sport en spel 
worden de kinderen iedere week uitgedaagd om het beste uit zichzelf te 
halen. Alle takken van sport komen aan bod. Niet alleen in de gymzaal maar 
ook tijdens de schoolpauzes is De Droomspeelbus actief met Pauzesport op 
verschillende basisscholen. Met behulp van diverse sport- en spelmaterialen 
verzorgen de medewerkers van De Droomspeelbus een extra 
beweegmoment voor de kinderen. En natuurlijk is er ook aandacht voor de 
allerkleinsten. Erik en Emy is een lesmethode voor peuters en kleuters 
waarbij de tien beweegvormen centraal staan. Tijdens de lessen van Erik en 
Emy werken we met diploma’s die de kinderen kunnen verdienen. Wij vinden 
het belangrijk dat iedereen zich ontwikkelt in zijn of haar eigen tempo.  

 
Taken - Ontwikkelen en uitvoeren van lessen voor de verschillende doelgroepen. 

 - Begeleiden en enthousiasmeren van kinderen tijdens de activiteiten.  
 
Dagen/tijden In overleg zijn alle dagen (ma t/m vr) mogelijk.  
    
Functie-eisen - Opleiding Sport & Bewegen niveau 2, 3 of 4 
 - Affiniteit met de doelgroep, kinderen van 2 t/m 12 jaar.  
 
Wat bieden wij?  Een dynamische en uitdagende stageplek in een gedreven team met 

professionele begeleiding.  
 
Interesse? Gebruik de link naast deze vacature op de website voor het online reactieformulier en 
we nemen contact met je op.  

http://www.deschoor.nl/
mailto:stage@deschoor.nl

