Werken bij Talententuinen
Talententuinen biedt een breed aanbod van activiteiten, programma’s en sluitende
dagarrangementen in en rondom Brede Scholen in combinatie met coördinatie,
beheer en kinderopvang. In TalentenTuinen kunnen kinderen op hun eigen niveau
hun individuele talenten ontdekken en ontwikkelen. We brengen kinderen vanuit
programma’s in een leeromgeving van doen en ontdekken. Het grote aantal
activiteiten waaraan kinderen in de Talententuinen deel kunnen nemen, is
onderverdeeld in thema- tuinen, zoals bv. de Sporttuin of de Techniektuin.
Kinderen worden tijdens de lessen door ons gebracht in een krachtige fysiek
actieve (leer)omgeving, waarin hen de ruimte wordt geboden om zichzelf te
kunnen zijn en zich binnen deze omgeving te ontwikkelen. Het is onze ambitie om
de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid.
Voor ons lessenaanbod zijn wij op zoek naar:

Activiteitenbegeleider Techniek en Begeleid Buiten Spel (m/v) locatie De
Kleine Wereld, Den Haag
Wij zoeken collega’s die:
• die volgens de visie van Talententuinen met kinderen willen werken van
09.00-15.30 uur;
• die op dinsdag, donderdag en vrijdag beschikbaar zijn;
• kinderen van groep 3 tot en met 8 kunnen begeleiden in hun ontwikkeling;
• zelfverzekerd, didactisch, pedagogisch, flexibel, zelfstandig en
ondernemend zijn;
• bereid zijn om in zichzelf te investeren en zich te ontwikkelen;
• goede contacten kunnen onderhouden met kinderen, docenten en
collega’s
• die in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid (HALO of PABO)
Wij bieden:
• een uitdagende baan, waarbij een prettige werksfeer en eigen initiatieven
centraal staat;
• ontwikkelingskansen door interne scholingsmogelijkheden en coaching.
Wij geloven dat jij alleen kinderen kunt ontwikkelen door zelf ook in
ontwikkeling te zijn.
• een tijdelijk dienstverband tot en met juli, van minimaal 15 uur per week.
Informatie
Wil je meer weten kijk dan op www.talententuinen.nl of bel naar 085-4011379
Sollicitatie
Denk jij de collega te zijn waar wij naar op zoek zijn, neem dan contact met ons op
via info@talententuinen.nl of bel 085-4011379
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