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Project De Kubus zoekt vrijwilligers voor De Regenboog

Meer info?
Ilse Verpoten 02 755 23 15, vrijwilligers@kortenberg.be
Welzijnshuis, Dr. V. De Walsplein 30, Kortenberg
Reninka Vanden Dorpe, 02 759 60 69, deregenboog@kortenberg.be
GBS De Regenboog, Kloosterstraat 10, Kortenberg

Vindt u ook dat ieder kind dezelfde
kansen verdient?
Project De Kubus zoekt vrijwilligers voor De Regenboog
Wat?
In dit project worden kinderen na schooltijd gedurende een klein uurtje
opgevangen in een structuurklasje. Zij krijgen er van gemotiveerde en ervaren
vrijwilligers naschoolse begeleiding en taalstimulering als ondersteuning bij
hun huiswerk en lessen. Het project heeft als doel de zelfredzaamheid van
kinderen te vergroten door hen te begeleiden bij het zelfstandig maken van
hun huiswerk en door taalstimulering.
Het project wil ook een brug slaan tussen de gezinnen en de scholen. Het
project steunt op een sterke samenwerking tussen het Welzijnshuis en De
Regenboog.

Doet u ook mee als vrijwilliger?
Wilt u kinderen begeleiden in het leren leren en – indien nodig - meewerken
aan de vroegtijdige aanpak van taalachterstand? Wilt u een duwtje in de
rug geven van de ouders en hen tonen hoe zij ook thuis voor een fijne
‘leeromgeving’kunnen zorgen?

Wat kunt u doen als vrijwilliger van De Kubus?
In een structuurklasje begeleidt u een viertal kinderen uit het eerste of tweede
leerjaar van de lagere school. U zorgt voor een warm welkom en een rustige
begeleiding van het huiswerk. Na het schoolwerk speelt u met de kinderen
een spel waarbij het Nederlands op een toffe manier wordt geoefend, indien
mogelijk samen met de mama’s of papa’s.
De vrijwilligers worden methodisch ondersteund door de kinderwerker van
het Welzijnshuis. Ze beschikken over een materialenkoffer met spelletjes en
lees- en vertelboekjes.
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