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Betaalde vacature
Enthousiaste begeleider
Kinderkamp KralingenCrooswijk
Kinderkamp Kralingen-Crooswijk
wordt dit jaar voor de 32ste keer
georganiseerd voor kinderen die
wonen in Kralingen en Crooswijk. Het
kamp is voor kinderen van 6 tot en
met einde basisschool die door
omstandigheden geen vakantie
kunnen hebben met hun ouders. We
bieden kinderen een heerlijke
vakantieweek aan, met daarin een
thema voor het spannende element.
Het kamp wordt dit jaar gehouden van
5 tot en met 9 augustus in
Summercamp Heino.

Wij zoeken jou!
Voor dit geweldige kamp waarvan kinderen na 30 jaar nog zeggen dat het de enige week was
waarin ze zichzelf mochten zijn, zoeken wij begeleiders. Als begeleider zorg je er samen met
de andere begeleiders voor dat de kinderen een superleuke vakantie hebben, dat ze
genieten en lekker spelen, eten en leren.
Je bent betrokken vanaf mei tot en met september. Je gaat in samenwerking met een
assistent begeleider een groep van maximaal 8 kinderen begeleiden. Je draagt zorg voor een
goede persoonlijke verzorging. Je leidt de groep tijdens de activiteiten die plaats vinden met
alle groepen samen. Je helpt kinderen naar bed, vangt ze op bij zaken als verdriet, heimwee.
Je geeft ze persoonlijke aandacht door even te voor te lezen of met 1 of twee kinderen een
spelletje te spelen. Je hanteert de afgesproken regels tijdens het kamp en je overlegd met de
coördinatoren om de week geweldig te laten verlopen. Samen maak je er een geweldige
vakantie van.

Samengevat zijn je taken:
•

Het begeleiden van de kinderen gedurende de vakantie met 24 uurs begeleiding in
samenwerking met een assistent begeleider.
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•
•
•
•
•
•
•

Zorg dragen voor verzorging en hygiëne van de kinderen.
Het voorbereiden en begeleiden van activiteiten volgens programma, met ruimte
voor eigen invulling.
Het bezighouden van de kinderen tijdens de week.
Zorg dragen voor orde en netheid op de slaapkamers en een goede nachtrust.
Toezicht op rust in het restaurant waar gegeten wordt en tafelmanieren tijdens de
maaltijden.
Mede bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van de vakantie.
Aandacht hebben voor het groepsproces maar ook het individuele kind.

Als kinderkampbegeleider voldoe je aan de volgende voorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent 20 jaar of ouder.
Je hebt een mbo-diploma of studeert op hbo-niveau
Je werkt graag met kinderen.
Je bent enthousiast en sportief ingesteld.
Je bent sociaal en kan in teamverband werken.
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Je bent flexibel en beschikt over doorzettingsvermogen.
Je bent lichamelijk en mentaal in goede conditie.
Je neemt deel aan de verplichte voorbereidingsvergaderingen en evaluatie (avonden)
Je bent in staat om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overhandigen.
Je hebt bij voorkeur een rijbewijs (is geen verplichting).

Uitleg voorbereiding
•
•
•
•
•
•

In mei overleg voor de voorbereiding. (2.5 uur)
In juni, overleg (2.5 uur)
In juli, overleg (2.5)
Eind juli, begin augustus 1 extra dagdeel overdag (in overleg) om de materialen klaar
te zetten. (4 uur)
Maandag 5 tot en met vrijdag 9 augustus op reis met de kinderen. Je vertrekt in de
ochtend vroeg en komt op vrijdagavond terug.
September een eindevaluatie op een avond 2.5 uur

Wat heeft Super-Actief jou te bieden?
Een leuke en leerzame tijd met veel ervaringen!
• Werken in een gemotiveerd team
• Vergoeding: € 500,- voor periode mei tot en met september.
• Volledig verblijf met overnachtingen, maaltijden, tussendoortjes
• Vervoer met een luxe touringcar
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•
•
•
•
•
•
•

Vergoeding aanvraag Verklaring Omtrent Het Gedrag (VOG)
Goede slaapgelegenheid en sanitaire voorzieningen
Aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering
Begeleiding en coaching door ervaren coördinatoren
Dagelijkse evaluaties om de dag door te nemen met een hapje en drankje
Interne training en doorgroeimogelijkheden
Getuigschrift voor je CV of stagebeoordeling voor je opleiding.

Ben je geïnteresseerd stuur dan een korte motivatiebrief naar Super-Actief
Rijnwaterstraat 23 3063 HC Rotterdam info@super-actief.nl
Wil je meer info bel dan met Clara van Vliet 06-54362001 of Anita Kornman 06-11886979
www. Super-actief.nl Facebook: kinderkamp kralingen crooswijk

