
Stagevacature 2022-2023 
 

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

 

Kinderwerker Dagarrangementen Almere Haven 

 
In Almere Haven zijn wij op zoek naar een stagiair die affiniteit heeft met het Kinderwerk. Wij bieden 
basisschool kinderen, die hier om diverse redenen behoefte aan hebben, een gestructureerd 
middagprogramma aan waarbij we zowel oog hebben voor het individu als voor de groep. We werken 
dagelijks aan communicatieve en sociale vaardigheden, hebben oog voor een gezonde leefstijl en geven 
kinderen de ruimte hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.  
 
 
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 De Dagarrangementen Haven vinden plaats op het terrein van Jeugdland Almere  

Haven. De Dagarrangementen zijn er voor kinderen van 4-12 jaar die hier om 
diverse redenen behoefte aan hebben. 

 
Taken - Begeleiden van kinderen (individueel en in groepen) bij dagelijkse activiteiten met 
   (persoonlijke) leerdoelen. 
 - Creëren van een sfeer binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen. 
 - Organiseren en begeleiden van activiteiten.  

 - Informeren van ouders/verzorgers en collega’s omtrent de gang van zaken binnen  
  de groep en de situatie van individuele kinderen. 
- Verrichten van lichte huishoudelijke handelingen, administratieve taken en (mede)  
  beheren van voorraden.  
- Voeren van werkoverleg met andere pedagogisch medewerkers en overige  
  betrokkenen.  

 
Dagen/tijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
    
Functie-eisen - mbo: Sociaal Werker, Pedagogisch Medewerker, Gespecialiseerd Pedagogisch 

Medewerker  
 - hbo: Social Work, Pedagogiek                                        
                                      - Affiniteit met kinderen  
 - Creatief, sportief  
 
Wat bieden wij?  Een leuke en leerzame stage waarin je de kans krijgt jezelf te ontwikkelen als 

professional. Dus… ben jij creatief, enthousiast, ondernemend en werk je graag met 
kinderen? Meld je dan gauw aan! 

 
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

