
DRAAG EEN RITJE BIJ AAN 
NATUURONDERWIJS IN ALMERE!
Ken jij je weg in Almere en wil je een ritje bijdragen aan natuuronderwijs in Almere? Dan zijn wij op zoek naar jou. Stad & Natuur start vanaf 
januari 2022 een pilotperiode waarbij leskisten van en naar scholen gebracht worden. Zo maken we natuuronderwijs in de klas nog 
aantrekkelijker en laagdrempeliger. 

Bij Stad & Natuur worden jaarlijks vele leskisten uitgeleend aan het Almeerse basisonderwijs. Een leskist over kriebelbeestjes, 
smaaklessen of huisdieren: alles komt voorbij! Een klas krijgt de leskist 2 weken in bruikleen, waarna de kist weer doorgegeven wordt aan 
de volgende school. Stad & Natuur wil de werkdruk van de leerkrachten verlagen en de leskisten tot de voordeur gaan bezorgen. We zullen 
starten met een pilotperiode met een aantal basisscholen vanaf januari 2022. Elke twee weken, op een nader te bepalen dag, waarop jij een 
ochtend beschikbaar bent om leskisten op te halen en weg te brengen.  

Wat ga jij doen als vrijwilliger educatie leskisten

- Als vrijwilliger rij je 1 ochtend per twee weken rond met leskisten door Almere
- Je bent het visitekaartje van Stad & Natuur aan de deur bij de basisschool
- Je werkt zelfstandig de lijst met leskisten en scholen af
- Je denkt mee en evalueert met de medewerker educatie de pilotperiode en je denkt mee over de uitrol van het vervoeren 
 van leskisten naar het Almeerse basisonderwijs

Wie ben je? 

- Je hebt een rijbewijs en eigen vervoer
- Je bent enthousiast en gaat graag op pad

Wat bieden wij je? 

Een mooie vrijwilligersplek bij Stad & Natuur waar je begeleidt wordt door een lid van het team educatie. Je ontvangt een vergoeding van 
€0,19 per km en een vrijwilligersvergoeding van €7,50 per dagdeel (4 uur). 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


