Ideeën voor MaS vacatures
Het kan best lastig zijn om als vrijwilligersorganisatie te bedenken wat voor klusjes jullie hebben
liggen die geschikt zijn voor leerlingen. We gaan graag telefonisch of fysiek in gesprek om te kijken
wat de leerlingen allemaal binnen jullie organisatie kunnen doen. Om wel alvast wat ideeën te geven,
lichten we hieronder per sector enkele vacatures uit het verleden uit.
Sport
•
•
•
Zorg
•
•
•

Reporter bij de lokale voetbalclub: aanwezig zijn bij wedstrijden, foto’s maken en een
verslagje plaatsen op de website en/of social media.
Assisteren tijdens een sporttoernooi: bezoekers de weg wijzen, toezicht houden, scores
bijhouden en registreren.
Vakantieactiviteiten bij het Zwembad begeleiden: tijdens de schoolvakanties samen met
kinderen spellen en activiteiten doen in het (openlucht)-zwembad.
Activiteiten doen met dementerenden: bij een zorginstelling waar ouderen wonen die lijden
aan dementie spelletjes spelen, voorlezen, of een wandeling maken.
Helpen in een bewonersrestaurant: in een zorginstelling ondersteunen in de keuken, het
restaurant en de afwaskeuken en de bewoners helpen daar waar nodig.
Spelletjes doen bij een hospice: samen met de gasten leuke spelletjes spelen.

Jeugd en jongeren
• Assistent tijdens gameclub: bij de jeugdvereniging mogen kinderen komen gamen. Jongeren
helpen met begeleiding, uitleg, dingen aansluiten, etc.
• Voorlezen: peuters op de peuterspeelzaal, of kleuters in de kleuterklassen van de basisschool
voorlezen, een-op-een, in kleine groepjes of zelfs klassikaal.
• Toezicht houden in de speeltuin: eten en drinken verkopen, samen met vrijwilligers toezicht
houden, kaartjes verkopen.
Natuur/dieren
• Op de kinderboerderij helpen: de leerling loopt mee met een vrijwilliger die verantwoordelijk
is voor één deel van de kinderboerderij: denk aan de schapen, kippen, de vissen, enzovoort,
of de leerling helpt met een activiteit voor kinderen.
• Werken in de moestuin: in een grote moestuin helpen met zaaien, onkruid wieden, oogsten
en allerlei onderhoud aan de moestuin.
• Natuurbeheer: bij een organisatie voor natuurbeheer diverse taken doen zoals wilgen
knotten, helpen bij publieksactiviteiten, soorten dieren of planten tellen, samen met de
schipper door het natuurgebied een rondvaart verzorgen.
Cultuur
• Helpen in het theater: op- en afbouwen van het podium, helpen met de theatertechniek,
bezoekers ontvangen, flyers uitdelen.
• Barvrijwilliger in het wijkcentrum: koffie, thee, frisdrank en snacks verkopen en uitdelen in
het wijkcentrum op avonden dat er bijeenkomsten en activiteiten zijn.
• Frisfeest organiseren: samen met andere jongeren een frisfeest in het lokale
jongerencentrum organiseren: van muziek tot posters, alles wordt door de leerling zelf
gedaan.

