
 

 

Vrijwilliger(s) Ontmoetingsochtenden voor 

ouders 

 

CJG DAL 

Soort vacature spoed (moet zo snel mogelijk ingevuld worden) 

Doelgroepen Aanstaande ouders en ouders/verzorgers van kinderen 0 – 12 jaar 

Activiteiten activiteitenbegeleiding, culturele en creatieve activiteiten, gastheer- 

en gastvrouwschap 

Periode voor onbepaalde tijd 

Aanvangsdatum in overleg 

Voorzieningen wa-verzekering, ongevallenverzekering, scholing, vrijwilligerscontract, 

onkostenvergoeding, reiskosten 

Uren per week minimaal 2 uur, maximaal 4 uur  

Werktijden In overleg af te spreken 

Locatie Brede school Noord, Waddenweg 4, Delfzijl
1
 

Taken en werkzaamheden 

Voor de locatie Brede school Noord Delfzijl zoeken wij vrijwillige ouders voor de 

koffieochtenden op dinsdag of donderdag van 8:30 - 10:30uur. 

Meehelpen met voorkomende werkzaamheden als materiaal klaarzetten, koffie en thee 

maken, contacten aangaan met ouders, opruimen en lichte huishoudelijke klusjes en 

natuurlijk gezellig praten over opvoeden en gezin-zijn.  

- Initiatief nemen om contact te leggen met ouders bv. door ouders op te zoeken bij hen 

thuis, op scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijf, kerken/moskee, speelplaatsen, 

winkelcentra, etc. 

- Samen met ouders (indien mogelijk) ontmoeting en ouderactiviteiten vormgeven en 

bijdrage leveren aan het creëren van een gezellige, vertrouwde en veilige omgeving. 

- Informatie kunnen geven over CJG activiteiten en CJG kernpartners 

Vaardigheden en kwaliteiten 

·         Je kunt een praatje maken, actief luisteren, vragen stellen en positieve opvoedingstips  

                                                           
1
 De ontmoetingsochtenden worden ook in Appingedam en Loppersum georganiseerd. Echter, deze vacature is specifiek opgesteld voor 

Delfzijl. Mocht u zich graag op willen geven om als vrijwilliger in Appingedam of Loppersum aan de slag te willen, neem dan contact op met 

d.slager@delfzijl.nl  



          geven; 

·         Je bent sociaalvaardig met een positieve uitstraling; 

·         je bent een integer en respectvol persoon richten ouder en kind; 

·         we vinden het belangrijk dat je zowel zelfstandig, als in teamverband kan werken. 

·         je werkt  niet alleen  en onder supervisie en verantwoordelijkheid van betrokken     

          coördinator. De werkzaamheden worden  met haar afgestemd. 

 

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk? 

Je kan bij ons flexibel werken, er is een gezellige werksfeer. 

Onze vrijwilligers, CJG-ouders/verzorgers, wonen zelf in Delfzijl e.o,. en ontmoeten veel 

ouders in de wijk. Die ontmoetingen zijn precies hun kracht; ze kennen elkaar en weten wat 

er speelt. Door met elkaar te praten over de opvoeding steun je andere ouders.  

Aanvullende opmerkingen 

Neem voor meer informatie contact op met: Thérèse Snaak, coördinator Ouders voor Elkaar 

Delfzijl. t.snaak@s-w-d.nl of 0596-548200 o.v.v. Vrijwilliger Ouders voor Elkaar. 

 


