
Sportbuurtwerk Gemeente Montferland 

Voor 1e jaars Han Sportkunde 
 

Het Sportbuurtwerk wordt tijdens het schooljaar in 11 kernen in de gemeente Montferland uitgevoerd. Iedere 

kern wordt 1x per 2 weken bediend.  

Behalve in de schoolvakanties en op feestdagen. Het Sportbuurtwerk heeft voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 

een grote keuze aan buitenspeelmateriaal.  

We maken momenteel gebruik van onze buitenspeellocaties (speeltuinen, trapveldjes, schoolpleinen, 

buitensportlocaties). We maken hierbij gebruik van de Spellen bus. De Spellen bus zit vol met 

buitenspeelmateriaal, waar de kinderen tijdens de Sportbuurtwerk activiteiten gebruik van kunnen maken. 

Naast het aanbod van sport –en spelmaterialen wordt er een concreet sportaanbod per thema aangeboden. 

Na schooltijd is de Spellen bus dagelijks in de diverse kernen van de Gemeente Montferland te vinden.  

 

Locaties: ’s-Heerenberg, Didam, Loil, Zeddam, Azewijn, Stokkum, Braamt, Kilder, Nieuw-Dijk, Stokkum en 

Beek. 

 

Wat houdt deze begeleiding in? 

- Invulling geven de Sportbuurtwerk-activiteit 

- Het ontwerpen, organiseren en uitvoeren van een activiteitenprogramma 

- Het ontwerpen, organiseren en uitvoeren van de Sportbuurtchallenge (met kinderen iets voor de 

buurt betekenen) 

- Het onder de aandacht brengen van het Sportbuurtwerk bij de doelgroep 

- Begeleiden van vrijwilligers 

- Contacten leggen met buurtbewoners om te ondersteunen 

- (Bege)leidinggeven aan de doelgroep 

- Voorlichting verzorgen 

- Netwerkoverleg bijwonen 

- Meedenken met het team om te blijven ontwikkelen 

- Signalen van de doelgroep herkennen en omzetten tot concrete plannen. 

 

Wat verwachten we van jou? 

- Dat je een open, respectvolle en behulpzame houding hebt 

- Dat je aan kunt sluiten bij de belevingswereld van kinderen (4t/m 12 jaar) 

- Dat je kan omgaan met onbekende en soms onverwachte situaties. 

- Dat je in teamverband kan werken, met een hoge mate van zelfstandigheid 

- Dat je open staat voor feedback en een zelf reflecterend vermogen hebt 

 

Wat bieden wij?  

- Een dynamische stageplek met veel ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte voor eigen ideeën en 

initiatieven. 

- Werken in een enthousiast en gemotiveerd team bestaande uit beroepskrachten, vrijwilligers en 

stagiaires.  

- Betrokken begeleiding door een beroepskracht met aandacht voor jouw (persoonlijke) leerdoelen.  

 

Word jij enthousiast van deze vacature? Stuur dan een mail naar onze stage coördinator 

l.blom@welcommail.nl met Cv en motivatiebrief. 

 

mailto:l.blom@welcommail.nl

