
 

Vrijwilligersfuncties per september 2015 

 

Nijmeegse Schooltuinen/Schooltuin de Wielewaal 

 
 

Coördinator Educatie 

De medewerk(st)er geeft tijdens het seizoen minstens een dagdeel per week les aan de kinderen (3 

groepen). Je begeleidt de kinderen en laat ze heerlijk ontdekken. Je kennis van moestuinieren is hier 

goud waard, maar ervaring in het (basis) onderwijs is cruciaal, vanwege de grootte van de groepen 

maar ook omdat de stof op een  enthousiaste en begrijpelijke manier moet worden overgedragen op 

de kinderen 

Je  voelt je verantwoordelijk voor het onderwijs, overlegt met de andere educatie-vrijwilligers, houdt 

vakliteratuur bij en houdt contact met andere schooltuinen, het Hatertshofje en de Ontmoetingstuin. 

Je informeert in het najaar bij scholen naar het te verwachten aantal leerlingen en overlegt met de 

scholen over het nieuwe schooltuinseizoen voor de kinderen. De coördinator educatie geeft drie 

voorbereidende lessen op de scholen voor de 7 á 8 groepen (maart/april) ter voorbereiding voor de 

kinderen op het schooltuinieren. 

De lessen op de tuin beginnen na de paasvakantie. Na de zomer, in september, volgt het oogstfeest 

waar met de gewassen die op de schooltuin groeien een heerlijk buffet wordt klaar gemaakt voor de 

kinderen, hun ouders, belangstellenden, vrienden van de schooltuin en de vrijwilligers. 

Gemiddeld aantal uren per week:  12 à 16 uur (ligt ook aan het aantal uren dat lesgegeven wordt). 

Het fijn zijn als deze medewerk(st)er ook aan het tuinonderhoud, c.q. andere werkzaamheden 

zijn/haar bijdrage kan leveren, voor één of meerdere dagdelen per week. 

 

Beheerder 

Als beheerder ben je minstens een ochtend op de tuin en functioneert dan als gastheer die de 

vrijwilligers  verwent met koffie etc. Je bent zo handig dat je de meeste voorkomende klusjes kunt 

doen: je houdt het huisje op orde en zorgt dat alles functioneert (t/m watervoorziening, electriciteit - 

windmolentje? -  w.c., etc.). Verder kun je op ‘jouw’ ochtend of als oproepkracht voorkomende 

werkzaamheden doen zoals de  omheining onderhouden, waterpomp repareren, machines 

verzorgen, hekken verplaatsen, gereedschap slijpen, etc. Je bent slim met groene technische 

ontwikkelingen op het gebied van bestrijding van gedierte dat ook graag van de oogst meegeniet 

(mollen, hazen, konijnen, slakken, coloradokevers)... kortom iemand met een technisch hart dat 

lekker duurzaam is. 

 

 

 

Medewerker onderhoud schooltuin 

Er is aardig wat fysiek werk te doen op de tuin, werk dat een voorwaarde is voor een goed verloop 

van de schooltuinlessen. 

Tijdens het seizoen onkruid wieden natuurlijk: in een rustig tempo en een mooie omgeving de paden 

tussen de tuintjes schoonhouden, maar ook de velden waar we producten kweken voor de verkoop, 

om de tuin draaiende te kunnen houden. Ook zo nodig sproeien. 

Maar er zijn het hele jaar door wel werkzaamheden: 

In het najaar wordt de tuin opgeruimd. Pompoenen en knolselderij kunnen geoogst en verkocht 

worden. Zaden sorteren, schonen en drogen. In herfst en winter is er nog werk aan de bemesting, 

het onderhoud van het gereedschap, snoeiwerk, onderhoud van de omheining, etc. 

In het voorjaar werken we toe naar het nieuwe seizoen: gereedschap terugbrengen op de tuin; 

voorzaaien en uitplanten, aardappels poten. 

September: organiseren oogstfeest. Eten van de tuin! En spullen verkopen. In overleg met de 



‘coördinator vrijwilligers’ en met andere vrijwilligers worden afspraken gemaakt over de tijden en de 

werkzaamheden, die variëren van licht tot zwaar.  

Vanaf een dagdeel per week. 

 

 

Medewerker educatie 

Als medewerk(st)er educatie begeleid je tijdens het seizoen minstens één dagdeel per week 2 of 3 

groepen van gemiddeld 25  kinderen tijdens hun schooltuinles. Je bereidt de lessen in overleg met de 

coördinator educatie voor en legt de spullen klaar. Met assistentie van ouders/leerkrachten gaan de 

kinderen na jouw instructie aan de slag. Je begeleidt de kinderen en laat ze heerlijk ontdekken. Je 

kennis van moestuinieren is hier goud waard, maar ervaring in het (basis) onderwijs is cruciaal, 

vanwege de grootte van de groepen maar ook omdat de stof op een  een enthousiaste en 

begrijpelijke manier moet worden overgedragen op de kinderen. 

Daarnaast zou het fijn zijn als je  ook aan het tuinonderhoud, c.q. andere werkzaamheden je bijdrage 

kan leveren, voor één of meerdere dagdelen per week. 

 

Ondersteuning van de schooltuin, al dan niet in bestuursfuncties:  

 

Een penningmeester voor de binnenkort op te richten zelfstandige stichting Schooltuinen Nijmegen is 

een eerste wens, maar op redelijk korte termijn komen ook andere bestuursfuncties beschikbaar. 

Daarnaast kunnen we nog goed expertise gebruiken op het punt van p.r, crowdfunding, kennis op 

juridisch gebied, op het gebied van vermarkting van de schooltuin producten en levering van zaden 

en planten. Ook maken we graag gebruik van je netwerk voor een goede  ingang bij instanties en 

voor samenwerking met andere ‘groene’ groepen in Nijmegen, bijvoorbeeld  wat betreft het project 

‘Groen Verbindt’  en andere  groenprojecten die de schooltuin nog leuker maken voor de kinderen. 

 

 

Alle vacatures zijn uitermate geschikt voor mensen die van buiten werken houden in een prachtig 

stukje natuur, en die hun enthousiasme over tuinieren met  kinderen willen delen of er genoegen 

in scheppen anderen te ondersteunen in hun vrijwilligerswerk.  

 


