
Tuilt 

 

Omschrijving 

Stad Hasselt is in samenwerking met de Hasseltse stedelijke basisscholen op zoek naar 

vrijwilligers om de opvang van leerlingen mogelijk te maken, indien leerkrachten afwezig zijn 

omwille van de coronapandemie. Scholen hebben niet altijd voldoende mankracht om 

leerlingen op te vangen. Vrijwilligers zullen pas in laatste instantie worden ingeschakeld, 

indien de opvang niet of onvolledig door de school zelf verzekerd kan worden. 

Bovendien zijn stedelijke basisscholen constant op zoek naar extra vrijwilligers om toezicht te 

houden tijdens de speeltijd en/of middagmaal van de leerlingen. 

 

Wat verwachten we van de vrijwilliger? 

• Je helpt met de begeleiding van online lesmomenten. 

• Je zorgt voor de opvang van de kinderen en voor de ontspanningsmomenten van 
de kinderen. 

• Je houdt toezicht tijdens de (middag)speeltijd of tijdens het middagmaal van de 
leerlingen. 

• Je kan je kandidaat stellen voor specifieke momenten voor- of namiddag maar 
bent bij voorkeur een ganse dag beschikbaar voor een periode van enkele 
opeenvolgende dagen. Je wordt ingezet afhankelijk van je eigen 
beschikbaarheid, en afhankelijk van de nood. 

• Je vangt een klasgroep van maximaal 25 kinderen op. 

• Je ontvangt geen vrijwilligersvergoeding. 

• Je bent bij het uitvoeren van je taak verzekerd via de verzekering van de school.  

 

Profiel van de vrijwilliger 

• Je hebt voeling of ervaring met kinderen. Een sociaalpedagogisch diploma is niet 

vereist. 

• Je bent tussen de 18 en 65 jaar oud. 

• Je hebt een goede algemene gezondheid, uiteraard vertoon je geen 
ziektesymptomen van COVID-19.  

• Je behoort niet tot de risicogroepen: verminderde immuniteit, chronische 
aandoeningen van hart, longen of nieren, diabetes, zwangerschap ...   

• Je kan je snel vrij maken indien een school jou contacteert 

• Je volgt de geldende coronamaatregelen (Houd afstand, was regelmatig je 

handen, vermijd drukke plekken, als je ziek bent, blijf je thuis, …) 
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Wat gebeurt er nadat je je kandidaat stelt?  

• Stad Hasselt, dienst FOB plant met jou een intakegesprek. 

• We bezorgen jouw gegevens aan de Hasseltse stedelijke scholen die nood 
hebben aan extra hulp. 

• Indien een school nood heeft aan extra hulp, zal de school rechtstreeks met jou 
contact opnemen. 

• Verdere afspraken en afstemming gebeurt rechtstreeks tussen de school en de 
vrijwilliger. 

 
Stel je kandidaat 
https://www.giveaday.be/nl-be/hasselt/organisatie/stad-hasselt-sbs-kuringen/5232 
 
Meer info 
Stedelijke basisschool Kuringen 
Christine Tokaruk 
Tel 011/25.52.88 
GSM: 0474/37.56.24 
christine.tokaruk@hasselt.be  
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