
DRAAG JOUW STEENTJE BIJ AAN 
NATUURONDERWIJS IN ALMERE

Wil jij leerlingen van het basisonderwijs enthousiasmeren en leren over natuur en duurzaamheid? Dan is deze 
vrijwilligersvacature jou op het lijf geschreven! 

Stad & Natuur heeft een uitgebreid aanbod educatieve lessen. Deze bieden we aan op onze eigen locaties zoals 
Stadslandgoed de Kemphaan, kinderboerderijen, Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders of de schaapskooi in het Vroege 
Vogelbos en op externe locaties zoals boerderijen en de Almeerse rondvaartboten. Voor de lessen primair onderwijs zijn 
we op zoek naar extra vrijwilligers om het groeiende aanbod lessen en geïnteresseerden scholen te kunnen ontvangen 
op de locaties van Stad & Natuur. De lessen hebben verschillende thema’s en zijn ook voor verschillende klassen van 
het basisonderwijs te bezoeken. De thema’s lopen uiteen van lessen over de seizoenen, lessen over (boerderij)dieren en 
bijvoorbeeld over duurzaamheid en energie. 

Wat ga jij doen als vrijwilliger educatie
• Je bent gastheer/vrouw en ontvangt de klas
• Je bent aanspreekpunt voor de docent
• Je geeft een introductie en vertelt wat de bedoeling is. Daarna pakken de leerkrachten en begeleiders de les over. De 

leerkracht is verantwoordelijk voor de klas.
• Je sluit met de groep af en zorgt dat de les weer opgeruimd wordt en klaar staat voor de volgende groep.

Wie ben je? 
• Je bent enthousiast en hebt affi niteit met natuur. Wij zorgen dat je de informatie krijgt die je nodig hebt om de les te 

kunnen geven.
• Je bent communicatief vaardig en werkt graag met kinderen.
• Je bent regelmatig van maandag tot vrijdag in de ochtend beschikbaar.

Wat bieden wij je? 
Wij bieden je een prachtige plek in de Almeerse natuur waar je je vrijwilliger kunt inzetten voor kinderen in het Almeerse 
onderwijs. De les geef je meestal samen met een andere vrijwilliger van Stad & Natuur. Er zijn geen vaste dagen waarop je 
verwacht wordt, je kunt je eigen tijd via een roostersysteem indelen. Wel wordt er van je verwacht dat je in een lesperiode 
een aantal keer kunt en dat je aanwezig bent bij de introductieles die gegeven wordt door een medewerker van Stad & 
Natuur. Je krijgt een vergoeding voor je vrijwillige inzet van €7,50 per dagdeel. 

Je krijgt van ons een vrijwilligersovereenkomst waarin we de afspraken die we maken vastleggen. Je bent verzekerd tijdens 
het uitvoeren van je vrijwilligerstaken. Jaarlijks organiseert Stad & Natuur een kerstborrel waar alle vrijwilligers uitgenodigd 
worden en ook in de zomer vindt er een bijeenkomst plaats met andere vrijwilligers die in de educatiepoule zitten. 

Heb jij bij het lezen van de vacature het idee dat dit op jouw lijf geschreven is? Mail dan nu naar sollicitatie@stadennatuur.
nl met een motivatie. Wij zullen je vervolgens uitnodigen voor een persoonlijk gesprek, waarin we kennismaken. Voor 
vrijwilligerswerk bij Stad & Natuur moet je een VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen aanleveren. 

Meer informatie:
www.stadennatuur.nl
info@stadennatuur.nl
Tel. 036-547 5050
Kijk ook op onze facebookpagina;
www.facebook.com/stadennatuur
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