
Vrijwilligersfuncties per eind augustus 2015, 

 

Nijmeegse Schooltuinen 

 

 

 

Coördinator Educatie 

 

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

is daarnaast nog een of twee dagdelen beschikbaar.  

Daarnaast voelt hij/zij zich verantwoordelijk voor het onderwijs, overlegt met de (1 of 2 ) andere 

leerkracht(en), houdt vakliteratuur bij en houdt contact met andere schooltuinen, op de eerste plaats 

Hatershofje en de Ontmoetingstuin. Hij/zij Hij informeert in het najaar bij scholen naar het te 

verwachten aantal leerlingen en vergadert met de scholen over het nieuwe seizoen. Hij regelt de 

vrijwilligersdag In maart/april via NL doet . Daarna geeft deze medewerker de 3 voorbereidende lessen 

op de scholen in de 7 à 8 klassen (maart/april).  

In het najaar regelt hij mest/compost voor het komende jaar in overleg met Helicon / DAR. ER worden 

nieuw zaden en plantmateriaal besteld en het gereedschap wordt schoongemaakt en opgeslagen.  

In april wordt de tuin ingemeten en uitgezet, het gereedschap wordt tevoorschijn gehaald en de 

watertonnen gevuld en er wordt voorgezaaid.  

Na Pasen beginnen de lessen op de tuin. Leuk als er dan een aantal vogelverschrikkers aangekleed 

worden. Als het plantmateriaal bij Helicon opgehaald is zijn we klaar om te beginnen! (Het zou dus 

makkelijk zijn als de coördinator (of - een van- de andere educatieve medewerker(s) de beschikking 

heeft o ver een auto heeft met grote laadruimte of een aanhanger).  

Na de zomer volgt nog het oogstfeest mt lekker eten van de tuin, dat gezamenlijk wordt 

georganiseerd, en daarna het opruimen van de tuin. 

 

 

Coördinator vrijwilligers 

 

Deze medewerk(st)er houdt de vacatures op de site van de Vrijwilligerscentrale bij (en op 

www.nijmeegse-schooltuinen.nl) en neemt nieuwe vrijwilligers aan en maakt samen met hen een 

planning van de werkzaamheden die de vrijwilliger kan of wil doen. De coördinator houdt de 

vrijwilligers-lijst bij, overlegt over de taken die vrijwilligers uitvoeren en heeft oog voor hun 

welbevinden. Hij/zij zorgt voor een goede sfeer en voor attenties. Hij/zij coördineert de 

werkzaamheden van de verschillende medewerkers, in overleg met de coördinatoren educatie en 

tuinonderhoud, en tijdens regelmatig overleg met de vrijwilligers.  

Deze medewerker werkt ook minstens een of twee dagdelen zelf mee: hij geeft een dagdeel les en/of 

werkt mee aan het tuinonderhoud en andere voorkomende werkzaamheden.  

Een uitdaging om in deze mooie omgeving het benodigde voor-werk voor de lessen gladjes te laten 

verlopen! 

 

 

Beheerder 

 

Binnenkort (najaar 2015) wordt onze ‘schooltuinschuur’ afgebouwd. Het zou zo fijn zijn als een handig 

persoon meedenkt en helpt met de afwerking binnen en buiten, en met ingang van volgend jaar(2016)  

zorgt dat op ‘werkdagen’ - vaak maandag, dinsdag en donderdag - ’s morgens de koffie klaarstaat voor 



de andere vrijwilligers! Voorlopig is het nog kamperen: een camping gaz toestel, water uit een plastic 

containertje etc. - allemaal uitdagingen voor de avontuurlijk aangelegde handige vrijwilliger! 

 

 

Medewerker onderhoud van de 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. 

 

Medewerker Educatie 

 

Voor de lessen geldt dat de medewerk(st)er in overleg met de coördinator educatie de lessen goed 

voorbereidt en de spullen klaar legt. Met assistentie van enkele ouders gaan de kinderen enthousiast 

aan de gang na je instructies. De medewerker voelt zich mede verantwoordelijk voor de organisatie en 

neemt liefst ook enkele zaken uit handen van de coördinator. Voorplanten / uitplanten, zaden 

verzamelen en drogen, gereedschap onderhouden en zo nodig extra sproeien etc. 

 

Bestuursfuncties 

 

Bijv. penningmeester. We leunden tot nu to op de Stichting Landwaard maar worden binnenkort een 

zelfstandige stichting. Dan kunnen we een accurate penningmeester goed gebruiken! 

In de loop van volgend jaar (2016) kunnen we ook voor andere bestuursfuncties goe nieuwe mensen 

gebruiken! 


