
Vacature: begeleider (m/v/x) voor sportieve of culturele opvang  
(voor- en na de schooluren) in Kindcentrum Straal 
Samen met andere collega’s zorg je voor de opvang van onze kleuters en lagere 
schoolkinderen. Je zorgt dat de kinderen hun vrije tijd voor- en na de schooluren op een 
zinvolle manier kunnen besteden. Als school zien we deze vrije tijd als een culturele of 
sportieve verrijking. 
 
Mogelijke taken 
In overleg met de directie en je aanspreekpunt bekijk je per periode welke taken activiteiten 
je kan en wilt organiseren in onze school.  
Je kan zelf aangeven waar je voorkeur naar uitgaat. 

 Je onthaalt en verwelkomt het kind in de opvang. 
 Je organiseert of begeleidt met andere collega’s activiteiten op het gebied van sport en 

bewegen, kunst en creativiteit. 
 Je wisselt info uit met de ouders en geeft deze indien van toepassing door aan de 

leerkrachten, en omgekeerd. 
 Je ondersteunt de kinderen als ze hulp nodig hebben. 
 Je bewaakt de veiligheid in de opvang en zorgt voor een aangename sfeer. 
 Je registreert de vertrek- en aankomsturen van de kinderen in de opvang. 
 Je zorgt ervoor dat de opvangruimte netjes wordt achtergelaten aan het einde van de 

opvangtijd. 
 Je overlegt geregeld met je collega’s over het reilen en zeilen in de binnenschoolse 

opvang. 
 
Profiel 

 Je hebt een hart voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar, ouders en collega’s. 
 Je hebt een open houding. 
 Je bent verantwoordelijk. 
 Je hebt passie voor het werken met en zorgen voor kinderen. 
 Je bent sociaal vaardig. 
 Je kan zelfstandig werken én in team samenwerken wanneer nodig. 
 Je hebt een basiskennis van de Nederlandse taal, of staat open om dit te leren op de 

werkvloer. 
 Het kunnen toepassen van EHBO is een pluspunt. 
 Ervaring in het werken met kinderen is een pluspunt. 
 Het willen begeleiden van kinderen, en dus meerijden met de trein, van een station 

naar ons schoolstation of omgekeerd, is een pluspunt. 
 Je bent medisch geschikt om met kinderen te werken (medisch attest van de huisarts). 
 Je kan een document uittreksel van het strafregister voorleggen (een Model art. 596.2 

voor werken met minderjarigen, het vroegere ‘bewijs goed gedrag en zeden’) 
 Je bent minstens 16 jaar. 

 
  

Wij bieden 
 een job op basis van een vrijwilligersovereenkomst, het aantal uren is flexibel af te 

spreken. 
 je een verzekering voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. 
 je een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kinderen op onze school. 
 je de kans om enkele uren per week door te brengen bij activiteiten van kinderen. 
 een prachtige locatie, midden in het groen. 

 
 



We ontvangen graag je motivatiebrief met CV per mail. Jouw persoonlijke invulling van de visie 
van onze school is voor ons doorslaggevend. 
We bevestigen de ontvangst van je sollicitatie en leggen het verdere verloop van de 
sollicitatieprocedure uit in ons antwoord.  
 
Voor meer informatie over deze vacature kan je ons contacteren via onderstaand mailadres 
info@kindcentrumstraal.be of op het nummer 0467 009031 (contactpersoon: Wendy 
Gregoire). Tot binnenkort! 
 


