Kom werken op Zomerschool De Mussen in de Schilderswijk!
De Mussen is het oudste Buurtcentrum van Nederland en bevindt zich in het hart van de Schilderswijk
in Den Haag. In samenwerking met omliggende basisscholen, organiseert De Mussen dit jaar opnieuw
een Zomerschool.
Het doel van de Zomerschool is ervoor te zorgen dat het prestatieniveau van kinderen na een lange
zomervakantie hetzelfde blijft of omhoog gaat. Uit verschillende studies blijkt dat lange
zomervakanties negatieve effecten hebben op het leren. En dit treft juist de groepen die het leren het
hardst nodig hebben: kinderen met een lagere sociaal-economische status. Nu komt daar ook nog de
Corona-periode bij waarin scholen in bepaalde periodes moesten sluiten en kinderen afhankelijk
waren van thuisonderwijs, wat voor vele kinderen in de Schilderswijk uitdagend was. Achterstanden
zijn hierdoor verder opgelopen. De Zomerschool is bij uitstek een kans om kinderen extra
onderwijstijd te bieden zodat kinderen hun kennis en vaardigheden verder ontwikkelen om sterker te
staan bij de start van het nieuwe schooljaar.
De Zomerschool is voor leerlingen van de groep 3 t/m 7. In de ochtend werken we binnen thema’s aan
de taal- en leesvaardigheid en in de middag is een interactief aansluitend programma waarbij
aandacht is voor bijvoorbeeld sport, gezondheid, kunst, cultuur, techniek, natuur, theater en dans.
Ook gaan we, indien mogelijk, een aantal keer op excursie.
Periode
We organiseren 3 weken een Zomerschool. Vanwege het offerfeest zullen we dit jaar op woensdag
starten en loopt een week van woensdag t/m dinsdag. Voor week 3 zijn wij op zoek naar docenten die
willen lesgeven. Ook zijn wij nog op zoek naar docenten voor de invallijst (week 1 en 2).
Week 1: Woensdag 21 juli t/m Dinsdag 27 juli
Week 2: Woensdag 28 juli t/m Dinsdag 3 augustus
Week 3: Woensdag 4 augustus t/m Dinsdag 10 augustus
Functie
Het team van de Zomerschool bestaat uit een coördinator, een docententeam en vrijwilligers.
Taken
Werken op de Zomerschool houdt in:
• Lesgeven aan leerlingen uit groep 3 t/m 7 van het basisonderwijs.
• Lesgeven aan ongeveer 15 leerlingen.
• Lesgeven tijdens het ochtendprogramma, aan de hand van een bestaande methode,
ontwikkeld door Sardes.
• In overleg, ook een aantal middagprogramma’s draaien/ een aantal middagen
ondersteunen bij de activiteiten.
Profiel
Wij vragen van de docenten dat zij:
•
•
•
•

Werkervaring hebben in het onderwijs (kwaliteit en ervaring zijn belangrijker dan
een officiële lesbevoegdheid).
Affiniteit hebben met de doelgroep.
Klassenmanagement op orde hebben.
Samenwerking belangrijk vinden.

•
•
•
•
•

Beschikken over goede sociale – en communicatieve vaardigheden.
Beschikken over theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en
pedagogische kennis en vaardigheden.
Zich met humor, lef en enthousiasme inzetten.
Geloven in het belang van het maatschappelijke belang van de Zomerschool.
Beschikbaar zijn in week 3 (Woensdag 4 augustus t/m Dinsdag 10 augustus) of
voor invalwerk beschikbaar zijn in week 1 en 2.

Wij bieden
•
•
•
•
•

Een passende financiële vergoeding.
Een uitdagende besteding van je zomervakantie.
Enthousiaste leerlingen.
Een prettige sfeer.
Samenwerking met zeer gemotiveerde collega’s.

Meer weten?
Voor vragen en verdere informatie kun je terecht bij Suzan Coolen, coördinator Zomerschool, via
suzan.coolen@demussen.nl of telefoonnummer 06-83481846.
Je kunt je motivatie per e-mail richten aan Suzan Coolen.

