Vrijwilliger in een kinderdagverblijf voor baby’s en peuters
Samen werken aan kinderopvang in Leuven
Binnen ons samenwerkingsverband ‘Centrum voor Kinderopvang’ zijn alle Leuvense
opvanginitiatieven voor baby’s en peuters vertegenwoordigd, zowel de groepsopvang (de
kinderdagverblijven) als de gezinsopvang (de onthaalouders), zowel de opvang volgens
inkomenstarief als de opvang met vrije prijs. We werken samen aan kwaliteitsvolle opvang voor
elk kind, los van zijn of haar achtergrond of context.

Wie zoeken we?
We zoeken een enthousiaste vrijwilliger die wil meedraaien in de leefgroepen waar de baby’s
of peuters dagdagelijks worden opgevangen. Jouw takenpakket is zeer divers, en bestaat onder
andere uit:


Leuke activiteiten begeleiden bij de baby’s of de peuters (bvb. spelen binnen of buiten,



knutselen, snoezelen, koken, voorlezen, op uitstap gaan,..);
Een handje toesteken bij het geven van eten aan de baby ’s (flesjes) of de peuters
(groenten- of fruitpap, brood,..)



Toezicht houden tijdens de slaapmomenten (zodat de kinderbegeleidsters even pauze
kunnen nemen);



En nog veel meer!

Ben jij een open, positief ingesteld iemand die graag met kleine kinderen werkt? Ben jij een
enthousiast iemand die graag samenwerkt met anderen? Ben jij betrouwbaar en respecteer je
de gemaakte afspraken? Blijf jij steeds rustig, ook in stressvolle situaties? Ben jij ouder dan
achttien jaar en ben je beschikbaar tijdens weekdagen? Spreek jij Nederlands? Dan ben jij de
vrijwilliger die wij zoeken!
Wij bieden je een zinvolle tijdsbesteding in een aangename sfeer, een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, vorming en intervisie en leuke activiteiten met
andere vrijwilligers uit Leuvense kinderdagverblijven. Wanneer en hoe vaak je komt kan je
afspreken met de opvangverantwoordelijke. Als vrijwilliger zet je je onbezoldigd in, al worden
reiskosten door sommige opvanglocaties terugbetaald.
Meer informatie en contact
Hebben we je interesse gewekt? Mail of bel ons. Indien je na het kennismakingsgesprek graag
wil meedraaien als vrijwilliger, vragen we je het uittreksel strafregister type 2 (aan te vragen

bij de gemeente) te bezorgen. Van zodra we dat ontvangen hebben, ontvang je een aantal
contactgegevens van kinderdagverblijven die matchen met jouw vraag. Je krijgt de kans om een
aantal keer proef te draaien, vooraleer je je engageert.
Contact:
E info@kinderopvangleuven.be,
T 016 27 26 43
W www.kinderopvangleuven.be

