
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijwilligers VACATURE 
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MET WIE GA JIJ KOMEND SCHOOLJAAR OP PAD? 
 

Neem contact op met Anneke Polman via anneke.polman@leukomteleren.nl of via 06-11174591. 

 
 

 

jij en ‘jouw’ jongere 

 
 

Voor ieder schooljaar  
zijn we op zoek naar 

bevlogen buddy’s. 

Als buddy ben je in de 
periode van september 

tot mei verantwoordelijk 
voor een jongere tussen 

de 10 en 14 jaar oud.  

Dankzij jouw investering 
kan de jongere een 

rugzak met ervaringen 
vullen.  

 
 

 

 

samen op pad 

 
 

Als buddy ga je samen 
met ‘jouw jongere’ 

activiteiten ondernemen 

die de sociale, emotionele 
en cognitieve 

ontwikkeling van de 
jongere stimuleren. Het 

accent kan liggen op 

sport, op werk en leren, 
er kan aandacht zijn voor 

maatschappelijke 
vraagstukken of op 

ontmoeting.  
 

 

investering 

 
 

Eens per 2 a 3 weken 
onderneem je een 

activiteit met de jongere 

die jullie plannen op basis 
van de eigen agenda. 

Daarnaast ben je 
aanwezig bij drie 

buddybijeenkomsten 

verspreid over de 8 
maanden die je als buddy 

actief bent. Tussen de 
activiteiten door 

onderhoudt je contact 
met de jongere. 

 

ondersteuning 

 
 

De Weekendschool 
investeert in de  

begeleiding, van jou als 

buddy, 1 op 1 en in 
groepsverband. Er is als 

buddy tevens de 
mogelijkheid aan te 

sluiten bij  

trainingsmomenten.  
Met een budget van 

€100,- ondersteunt de 

Weekendschool de 

activiteiten die je met 

jouw jongere 
onderneemt. 

 

 

 
Weten wat je kunt en wat je wilt, motiveert. Daarom biedt LeukOmteLeren een driejarig programma  

gericht op horizonverbreding en het verkennen van eigen talenten aan jongeren tussen de 10 en 14 jaar 

oud. De kennismaking met interessante mensen uit de samenleving en het bedrijfsleven zorgt ervoor  

dat het kind een bredere blik krijgt op zijn mogelijkheden. Kinderen worden geïnspireerd te blijven leren voor een kansrijke toekomst, 

wanneer dit niet altijd vanzelfsprekend is. 

De kinderen die meedoen aan LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem zitten op een van de scholen die onder het 

onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Arnhem vallen. De kinderen die worden uitgenodigd hebben mogelijkheden in zich om 

zich te ontwikkelen, zijn leergierig en slim en hebben een intrinsieke motivatie om te leren. 

www.leukomteleren.nl/ anneke.polman@leukomteleren.nl/ 06-11174591 
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