GEZOCHT | een bevlogen vrijwilliger voor PLEK 3
Vrijwilliger PLEK 3
De Bibliotheek als derde leeromgeving
Bij PLEK 3 van de Bibliotheek Venlo zijn we in schooljaar 2022-2023 op zoek naar een vrijwilliger die
elke dinsdagmiddag na schooltijd een groep van maximaal 15 kinderen ondersteunt en begeleidt om
hun taal en talenten verder te ontwikkelen.
Maak jij het verschil?
Als vrijwilliger bij PLEK 3 heb jij, naast twee vaste docenten, een belangrijke rol bij de begeleiding en
ondersteuning van de kinderen van PLEK 3. PLEK 3 in de Bibliotheek Venlo is een prettige plek waar
kinderen van verschillende scholen van groep 6 t/m de brugklas leren zonder dat de nadruk op leren
ligt. Ze krijgen de mogelijkheid om taal en talenten op een speelse manier verder te ontwikkelen. Ze
gaan in kleine groepjes aan de slag met een viertal thema's en leren met en van elkaar. Ze maken
hun wereld groter door bij organisaties en bedrijven te gaan kijken en nieuwe ervaringen op te doen.
Als vrijwilliger biedt jij ondersteuning bij het ontvangen en het in kleine groepjes begeleiden van de
kinderen. Door jouw toevoeging aan het team kunnen wij nog meer persoonlijke aandacht geven aan
elk kind en maatwerk leveren.
Wie ben jij?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zich herkennen in de volgende functie-eisen:
- Je bent enthousiast, empathisch en geduldig.
- Je hebt minimaal een mbo-werk- en -denkniveau (door opleiding of ervaring verkregen).
- Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren met kinderen van 10-13 jaar.
- Je beheerst de Nederlandse taal.
- Je vindt het leuk om gedurende een schooljaar lang wekelijks een groep kinderen te
begeleiden.
Wat hebben wij te bieden?
Een prachtige vrijwilligersbaan waarin je voor kinderen het verschil kunt maken en waaruit je zelf
veel voldoening zult halen. Daarbij heb je de kans om te leren hoe je bij elk kind goed aan kunt
sluiten en op welke manier je maatwerk kunt leveren.
Als vrijwilliger bij de Bibliotheek Venlo ontvang je daarnaast een gratis bibliotheekabonnement
waarmee je onder andere toegang hebt tot een prachtige collectie boeken, e-books en
luisterboeken.
Dit is PLEK 3: Waar taal en talent samenkomen
https://plek3.nl/

INTERESSE?
Voor meer informatie en aanmelding stuur je een mailtje naar Sanne Pijnenburg, projectleider van
PLEK 3: spijnenburg@bibliotheekvenlo.nl of ben je naar 06-20822442.

Vrijwilliger Ferry Kakisina aan het woord:
Ferry Kakisina is vanaf de eerste groep van PLEK 3 betrokken als vrijwilliger. Hij is enthousiast over de
begeleiding die hij aan de kinderen kan bieden. ‘Ik ben een actief persoon en ben eigenlijk altijd
bezig. Ik vind het fijn om thuis te zijn, maar heb het ook nodig om andere dingen te kunnen doen
buitenshuis. Daarbij vind ik het belangrijk om maatschappelijke betrokkenheid te tonen en me
betrokken te voelen bij anderen. Toen Sanne mij belde of ik interesse had in vrijwilligerswerk bij PLEK
3, heb ik dan ook niet lang na hoeven denken.’
Ferry begeleidt inmiddels zijn derde groep en heeft al veel kinderen leren kennen. ‘De groepen van
PLEK 3 zijn heel divers. Ik heb kennis gemaakt met kinderen van verschillende achtergronden. Wat ik
vooral leuk vind aan PLEK 3, is om iets te ondernemen met ze. Voor mezelf én voor de kinderen is het
een mooie afwisseling in de dingen die we doen. Ik ben er dan ook trots op dat we wekelijks met
lachende gezichten naar huis vertrekken. Het is voor mij heel dankbaar werk.’
Vrijwilliger Ferry Kakisina begeleidt een aantal kinderen tijdens de kookles in het
kader van de module duurzaamheid

