
Vacature: Vrijwilligers voor 
Tussenschoolse opvang en/of chauffeur 

 
Ben jij die vrolijke, positieve vrijwilliger, die de kinderen een 

gezellige overblijf bezorgd en/of hen ophaalt van school en naar de 
BSO brengt?  

 
Tussenschoolse opvang (TSO) 
Binnen IKC De Wingerd in Zwaag bieden wij tussen- 
schoolse opvang aan voor de kinderen die onder de 
middag niet naar huis gaan. Een team van vrijwilligers en 
pedagogisch medewerkers zorgen er samen voor dat de 
tafels gedekt worden. De kinderen worden om 12 uur uit de 
klas opgehaald. Waar nodig help je de kinderen met het 
smeren van de broodjes. Na het broodje eten, gaan de 
kinderen buiten spelen onder jouw toezicht. Tot slot zorg je er, met het team, voor 
dat alles weer opgeruimd en schoongemaakt wordt en de kinderen om 13.15 uur 
weer in de klas zijn. De TSO is op maandag t/m vrijdag van 11.45 uur tot 13.30 uur.  
 
Chauffeur 
Als chauffeur zorg jij ervoor dat de kinderen opgehaald 
worden van school en naar de naschoolse opvang worden 
gebracht. Rond 13.00 uur ontvang jij jouw informatie over 
welke kinderen je van welke scholen gaat ophalen. 
Vervolgens ga je met een busje of auto jouw route rijden.  
Bij iedere school sta je op het afgesproken verzamelpunt 
om de kinderen op te halen. Als alle kinderen aanwezig zijn, dan vertrek je naar het 
volgende punt van jouw route en breng je alle kinderen naar de locatie van de 
naschoolse opvang. De rijdienst is op maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur.  
 
Wat verwachten wij van jou? 
Je bent een enthousiaste vrijwilliger, die de kinderen op hun gemak weet te stellen. 
Je kunt zelf aangeven wat jouw beschikbaarheid is qua aantal (en welke) dagen.  
Het is mogelijk om de Tussenschoolse opvang te combineren met het rijden.  
Onze coördinatoren zullen jou vervolgens in het rooster plannen. Verder vragen wij 
je om een verklaring omtrent gedrag (VOG), welke wij samen zullen aanvragen.  
 
Wat kun je van ons verwachten? 
We bieden je een vrijwilligersvergoeding voor jouw gemaakte uren en een 
motiverende werkomgeving met fijne collega’s, waar kwaliteit hoog in het vaandel 
staat.  
 
Ben jij de vrijwilliger die wij zoeken? 
Stuur z.s.m. een mail met jouw motivatie en CV naar: werken@herdertje.nl of neem 
contact op met Ellen Feld, personeelsadviseur, via tel: 0229-248745. 
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