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- Deze vacature is vervuld. Wilt u werken bij de Goudse Weekendschool? 
Een open sollicitatie is altijd welkom. - 
 
De Goudse Weekendschool zoekt per 1 augustus 2019 een 

 

leerkracht/coördinator (±20 uur per week) 
 

Op de Goudse Weekendschool ontdekken kinderen uit alle wijken van Gouda samen met 

gastdocenten de wereld. Zo werken ze aan hun algemene ontwikkeling, worden ze taalvaardiger, 

krijgen ze meer zelfvertrouwen en versterken ze vaardigheden als samenwerken, communiceren 

en presenteren. Deelname aan de lessen is GOUD voor hun toekomst!  

 

 
 

 

De leerkracht/coördinator die we zoeken snapt wat we beogen met onze activiteiten en kan dit 

vertalen in de praktijk: Je staat op onze leszondagen met plezier voor een vaste groep 

leerlingen. Je weet de groep te inspireren en maakt goed contact met individuele leerlingen. Je 

bewaart tijdens de lesdag het overzicht, begeleidt de vrijwilligers en de gastdocent, maakt even 

contact met een ouder, enz. Na de lesdag evalueer je met betrokkenen, zie je erop toe dat de 

huiswerkplek voor brugklassers goed start en zet je nog een berichtje op Facebook over de 

lesdag. De 27 lesdagen vormen ±20% van de tijd dat je werkt.  

Op een doordeweekse dag bereid je de lessen voor: je bepaalt welke doelen je via de lessen wilt 

behalen, geeft het programma vorm en kiest de werkvormen. Een en ander in overleg met de 

gastdocent. Het raamwerk van thema's en doelen van waaruit je werkt wordt op dit moment 

geactualiseerd. 

 

Maar je doet meer. Om kinderen en ouders te informeren en te motiveren voor de Weekendschool 

geef je presentaties op basisscholen en onderhoud je contacten met intermediairs. Je organiseert 

proeflessen voor geïnteresseerde kinderen en informatiebijeenkomsten voor de ouders. 

Vervolgens voer je intakegesprekken met de kinderen die zich aanmelden en hun ouders. Je bent 
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helder over wat we verwachten van het kind en de ouders en je bent nieuwsgierig naar het kind en 

de zaken die het vooral wil ontwikkelen bij ons. 

Ook denk je mee over het verder verbeteren van onze aanpak en schrijf je een stuk hierover dat 

besproken wordt in het bestuur van de Goudse Weekendschool. Het komt ook voor dat je je 

organisatorische talenten inzet om feestelijke bijeenkomsten te organiseren bij een van onze 

samenwerkingspartners (o.a. Centric, De Goudse en Rabobank). 

 

Je vormt samen met de tweede leerkracht/coördinator en de directeur het kernteam van de 

Goudse Weekendschool. Binnen het kernteam is een aantal verantwoordelijkheden verdeeld. Je 

werkt zelfstandig maar ook samen aan taken. Je legt verantwoording af aan de directeur. 

Daarnaast werken er een of twee -afhankelijk van het precieze aantal leerlingen- leerkrachten voor 

de zondag bij de Goudse Weekendschool. Deze leerkrachten hebben hun eigen klas en geven de 

lessen die worden voorbereid door de leerkracht/coördinatoren. Overigens zijn alle medewerkers 

parttimers en gaat het in totaal om minder dan 2 fte.  

Assistent-leerkrachten (vrijwilligersvergoeding) en vrijwilligers ondersteunen leerkrachten en 

leerlingen tijdens de lessen en op de Huiswerkplek. 
NB: We komen ook graag in contact met assistent-leerkrachten (vrijwilligersvergoeding) en vrijwilligers. 

Bovendien zoeken we mogelijk een nieuwe leerkracht voor de zondag (betaald). De vacatures zijn via 

onze website te downloaden. 

 

De leerlingen 

Alle kinderen zijn welkom bij de Goudse Weekendschool maar we proberen vooral kinderen aan 

ons te binden die thuis niet over optimale voorwaarden beschikken om zich te ontplooien: 

kinderen/gezinnen met weinig aansluiting met een groot deel van de samenleving. Denk 

bijvoorbeeld aan laagopgeleide ouders, ouders zonder werk, ouders en/of kind geboren buiten 

Nederland, ziekte in gezin of één-ouder gezin. Juist voor die kinderen kan de Weekendschool een 

groot verschil maken. 

In schooljaar 2019/2020 verwachten we ruim 70 leerlingen bij de Goudse Weekendschool. 

Kinderen (basisschool groep 7 en 8) nemen deel aan onze lesdagen. Als ze in de brugklas zitten, 

zijn ze welkom op de huiswerkplek (zondag van 15:00 tot 17:00 uur).  

 

De lesdagen 

De zondagse lesdagen (van 11:00-14:30) staan steeds in het teken van een thema, bijvoorbeeld 

media, orde & veiligheid, bouw of gezondheidszorg. Vrijwel elke lesdag krijg je in de klas bezoek 

van een gastdocent (chirurg, timmerman of advocaat) die gepassioneerd over zijn/haar vak vertelt 

en met de kinderen aan het werk gaat. Ook ga je met de leerlingen op bezoek op de werkplekken 

van de gastdocenten. 

De Goudse Weekendschool maakt voor haar activiteiten gebruik van een schoolgebouw van GSG 

Leo Vroman, Burgemeester Martenssingel 15 te Gouda. 

 

Wij zoeken een leerkracht/coördinator (m/v) 

• die enthousiast is over het concept en de doelstellingen van de Goudse Weekendschool en 

in staat is dit te vertalen in de praktijk  

• met een relevante opleiding. Denk aan een diploma van (of studerend aan) pabo, 

lerarenopleiding of een opleiding voor bijvoorbeeld jeugd- en jongerenwerk 

• bij voorkeur relevante werkervaring 

• die zorg draagt voor een stevig pedagogisch klimaat  
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• die affiniteit heeft met onze leerlingen en ze motiveert, stimuleert en uitdaagt tot 

positieve ontwikkeling 

• die vrijwilligers en gastdocenten stimuleert, instrueert en motiveert 

• die beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van 

contact met ouders, gastdocenten, vrijwilligers, intermediairs, partners en leden bestuur 

Goudse Weekendschool 

• een ondernemende, inspirerende en zelfstandige teamplayer die kan organiseren 

• die graag leert en oplossingsgericht is 

• bij voorkeur met een binding met Gouda 

 

Wij bieden 

• Een boeiende en uitdagende baan bij een prachtig initiatief.  

• Indicatie aantal werkuren bij 40 werkweken 16 - 20 uur per week.  

• Er is geen cao van toepassing. Het brutosalaris is maximaal € 3622,- op basis van fulltime. 

Daarnaast vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Inschaling afhankelijk van opleiding en 

werkervaring.  

• In principe sluiten we een jaarcontract af. Andere constructies zijn bespreekbaar. 

 

Meer informatie? 

Meer informatie vind je op onze website: www.goudseweekendschool.nl, zie ook de te 

downloaden folder, de Factsheet, de jaarplanning en bijvoorbeeld de informatie over de 

lesblokken. 

Heb je nog vragen? Van harte welkom bij Nynke van den Brink, directeur, via 

info@goudseweekendschool.nl of via telefoonnummer (06) 42 3377 86. 

 

Solliciteren 

Je kunt solliciteren door een beknopte brief + cv te mailen naar:  

info@goudseweekendschool.nl t.a.v. Nynke van den Brink, directeur.  

Doe dit zo snel mogelijk maar in ieder geval uiterlijk maandag 3 juni 2019. 

 
Informatie over de procedure 

Een beknopte brief + CV is welkom tot en met maandag 3 juni 2019. Lees je dit na 3 juni? Neem dan 

contact op om te bespreken of je nog kunt solliciteren. 

De eerste gesprekken vinden in principe plaats op woensdag 5 juni (16:00 - 19:00) en/of donderdag 6 

juni (16:00 - 19:00). Dit zijn speeddates van een half uur. De tweede gesprekken zijn gepland op 

woensdag 12 juni (16:00 - 18:00) en/of donderdag 13 juni (16:00 - 18:00). Op zondag 16 juni bezoeken 

2 kandidaten de lesdag om de sfeer te proeven en de energie van de Weekendschool te ervaren. Tijdens 

deze lesdag doen ze een korte praktijkopdracht.  

Een derde gesprek vindt plaats op woensdag 19 juni vanaf 16:00 uur of op vrijdag 21 juni vanaf 15:30. 

Daarna volgt een arbeidsvoorwaardengesprek met een van de kandidaten.  

Bij het eerste en het tweede gesprek zijn aanwezig Linde Kuipers (leerkracht/coördinator) en Nynke van 

den Brink (directeur). 

Bij het derde gesprek zijn aanwezig een lid van het bestuur van de Goudse Weekendschool en Nynke van 

den Brink. 
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