
	

 
Vacature Vrijwilliger Huiswerkplek 

 
Coördinator Goudse Weekendschool: 
Michelle den Edel 
 

Tijdsinvestering: 2 uur per zondag 
(u kunt zelf uw beschikbaarheid aangeven) 

Waar: Goudse Weekendschool 
Burgemeester Martenssingel 15 (nabij 
centrum Gouda) 

Wanneer: op zondag, van 15.00 – 17.00 uur 
m.u.v. de schoolvakanties 

Wie? 
 

Vrijwilligers: 
De Goudse Weekendschool zoekt toegewijde mannen en vrouwen die op de zondag gedurende twee 
uur leerlingen die in de brugklas zitten, willen helpen bij het maken van hun huiswerk. Houdt u van 
contact met leerlingen en draagt u graag uw steentje bij aan hun ontwikkeling? Meldt u dan aan!  
 
U hoeft geen vakdeskundige of docent te zijn. U kunt zelf bepalen hoeveel en op welke zondagen u tijd 
heeft voor het ondersteunen bij de Huiswerkplek op de Goudse Weekendschool. In overleg worden er 
proefdagen afgesproken. Vrijwilligers die regelmatig komen helpen, vragen wij een Verklaring Omtrent 
het Gedrag (VOG) aan te vragen.  
 
Leerlingen: 
Gemotiveerde derdejaars leerlingen van de Goudse Weekendschool kunnen gebruik maken van de 
Huiswerkplek. Dit zijn kinderen van 12 en 13 jaar die in de brugklas van het Voortgezet Onderwijs 
zitten. Zij volgen door de week les op verschillende scholen in Gouda op uiteenlopende niveaus. 
 

Waarom? 
 

Leerlingen van de Goudse Weekendschool geven aan moeite te hebben met hun huiswerk. Vrijwel alle 
leerlingen zien op tegen het huiswerk dat ze in de brugklas te wachten staat. Als je doorvraagt kom je 
tot een aantal oorzaken: 
 
- Ouders kunnen niet helpen bij het huiswerk doordat ouders zelf niet of nauwelijks zijn opgeleid, de 
taal niet goed beheersen, een lagere opleiding hebben genoten dan hun kind, te druk zijn met het 
gezin, veel werken, etc. 
- De huiswerkbegeleiding op school is niet afdoende en huiswerkinstituten zijn te duur 
- Er is thuis geen rustige, prikkelarme plek om huiswerk te maken 
- De leerlingen kunnen weinig inspiratie halen uit hun eigen omgeving voor het maken van 
werkstukken en het houden van spreekbeurten 

z.o.z. 



	

Hoe? (organisatie) 
 

In de basis bieden we derdejaars leerlingen van de Goudse Weekendschool een plek waar in alle rust en 
met begeleiding huiswerk gemaakt wordt. Net als de lessen is deelname vrijwillig, maar niet 
vrijblijvend. 
Er is 1 vaste coördinator aanwezig, dit zorgt voor continuïteit aangezien de vrijwilligers wisselen.  
- De coördinator stuurt de vrijwilligers aan, bewaakt de kwaliteit en de continuïteit en springt op de dag 
zelf in waar nodig.  
- De vrijwilligers zorgen dat de leerlingen serieus werken en helpen als daar door de leerling om 
gevraagd wordt. 
 
De hulp die geboden wordt aan de leerlingen is gericht op procesbegeleiding; helpen bij het plannen, 
lezen en vullen van je agenda, beoordelen van prioriteiten, verzamelen van informatie, overhoren, etc. 
Er wordt geen bijles gegeven. 
 
Het programma: 
15.00 uur Deur open en ontvangst in het lokaal door vrijwilligers, samen met de leerlingen hun 

werkplek inrichten (coördinator rondt eerst evaluatie van de lesdag af) 
15.15 uur Start van de Huiswerkplek. De vrijwilligers lopen de leerlingen langs om de planning 

van de middag door te spreken en inventariseren waar hulp gevraagd wordt. De 
coördinator controleert aanwezigheid en belt eventuele afwezigen 

15.30 uur Iedereen aan de slag! Vrijwilligers helpen waar nodig.  
Let op agenda gebruik, planning, motivatie, etc. Zoek voor overhoringen een rustig 
plekje waar je niemand stoort. We geven geen bijles, maar helpen ze bij het zoeken 
naar een antwoord. Wat vind je waar en hoe doe je dat? 

16.00 uur Korte pauze (5 min.), eten en drinken (zelf meenemen) voor wie daar behoefte aan 
heeft 

16.30 uur De vrijwilligers lopen de leerlingen langs: Hoe ver je bent gekomen; wat moet je nog 
doen? Wanneer doe je dat? 

16.45 uur Leerlingen naar huis. Coördinator en vrijwilligers praten nog even na en ruimen op 
 

Wat? (doel) 
 

Het doel van de Goudse Weekendschool is kinderen makkelijker hun plekje te laten vinden in de 
samenleving. We richten ons met name op kinderen die opgroeien in een situatie waarin ze wat minder 
kansen krijgen zich te ontplooien. 
 
We organiseren voor kinderen uit groep 7 en 8 lesdagen. Door het volgen van de lessen...  

• ontdekken de leerlingen de (beroepen)wereld en wordt het perspectief van de leerlingen 
verbreed  

• krijgen leerlingen meer zicht op hun eigen talenten  
• neemt het zelfvertrouwen van leerlingen toe, en  
• vergroten ze hun binding met de (Goudse) samenleving 

 
Om te bevorderen dat de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs goed verloopt, 
bieden we ook activiteiten aan als de kinderen in de brugklas zitten. Het aanbieden van een 
huiswerkplek waar in alle rust huiswerk gemaakt kan worden, blijkt goed aan te sluiten bij de behoefte 
van brugklassers. 
 

Meldt u vandaag nog om vrijblijvend één zondag mee te helpen! 
 

Meer informatie over de vacature of aanmelden: 
Michelle den Edel, coördinator 
06 420 617 85 
denedel@goudseweekendschool.nl 

Algemene informatie: 
www.goudseweekendschool.nl 
06 42 33 77 86 
U vindt ons ook op Facebook en Twitter 
(@GoudseWkndschl) 
 

	


