Vacature slaapklasje
Functieomschrijving
Als onthaalouder in een slaapklasje ondersteun je de kleinste peuters tijdens hun eerste
weken/maanden op school. Een hele dag druk bezig zijn in de klas is voor sommige kinderen zeer
uitdagend en hebben hierdoor nood aan een rustig moment en een middagdutje.
Om 11u30 haal je de kinderen die ingeschreven zijn voor het slaapklasje op in de klas en neem je hen
mee naar een aparte ruimte die de school heeft voorzien. Daar kunnen de peuters genieten van een
rustige maaltijd onder jouw begeleiding. Na het eten is er tijd voor een middagdutje om de indrukken
van de voormiddag te verwerken. Na het laatste pauzemoment (omstreeks 14u30) worden de peuters
terug naar de klas gebracht om daar nog enkele activiteiten met de juf te doen. Door de peuters de
mogelijkheid te geven om naar het slaapklasje te gaan, kunnen ze rustig wennen aan hun nieuwe
omgeving en indrukken.
Om het slaapklasje te realiseren wordt er nauw samengewerkt met de school. De school voorziet de
lokalen en zorgen ook dat er maaltijden voorzien zijn. Als onthaalouder mag je maximaal 8 peuters
opvangen, indien er meer peuters zijn die nood hebben aan een rustmoment dan wordt er een extra
onthaalouder ingeschakeld om ondersteuning te bieden.

Uurrooster
Als onthaalouder voor het slaapklasje werk je op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Telkens van
11u30 tot 14u30. Hou er rekening mee dat je steeds wat vroeger aanwezig bent, de peuters moeten
immers om 11u30 opgehaald worden. Om 14u30 breng je de kinderen terug naar de klas en zorg je
dat de lokalen van de school opnieuw opgeruimd en netjes zijn. In de vakanties is er geen slaapklasje

Suis Generis statuut
Als onthaalouder bij de Blauwe Lelie werk je onder het Suis Generis statuut. Dit wil zeggen dat je noch
werknemer noch zelfstandig bent. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt (geen
arbeidsovereenkomst) en je ontvangt in plaats van loon een kostenvergoeding per kind per prestatie.
Deze kostenvergoeding wordt niet gezien als een beroepsinkomen en is dus niet belastbaar. Je bouwt
wel sociale zekerheidsrechten op, bent verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeval, beroepsziekten en
arbeidsongevallen.

Selectieprocedure
Tijdens een kennismakingsgesprek wordt er gepolst naar de motivatie. Verder volgen er nog enkele
gesprekken waarbij we kijken naar de competenties.

Concreet
Voor deze vacature zijn we op zoek naar één persoon die het slaapklasje van OLVA Katarina zullen
begeleiden. De opstart is voorzien op 1 januari 2021.

Interesse en vragen
Stuur jouw CV en motivatiebrief naar Angela Coenen (angela.coenen@deblauwelelie.be). Voor vragen
over de inhoud van de job of over de procedure kan je terecht bij Lisa Cardoen (050 32 75 56)

