Heb jij nog wat tijd en geef je die
graag aan onze kinderen en onze
school?
Christelijke Basisschool Den Akker en VZW
OPECO zoeken nieuwe vrijwilligers!

Wie zijn wij?
Wij zijn een Christelijke basisschool in
Kerkhoven, een deelgemeente in
Lommel. Wij bieden elk kind
kwaliteitsvol en Christelijk
zorgonderwijs aan. Hiervoor rekenen

Ben je twintiger, dertiger, … of zestiger?
Heb je wel of helemaal geen ervaring met het
werken met kinderen?
Heb je wel of geen opleiding genoten?
Deze dingen zijn niet van belang.
Wat wel telt, is je ingesteldheid en een warm
hart voor onze kinderen.

we op de hulp van heel wat
vrijwilligers die met de minibussen
rijden die vzw OPECO ons ter
beschikking stelt.
Contactgegevens:
Christelijke Basisschool, School met

We zoeken extra vrijwilligers die een handje
willen toesteken bij het dagelijkse
leerlingenvoer van de kinderen in de omgeving
Hechtel-Eksel, Pelt en Lommel.

de Bijbel Den Akker
Adres: Sint-Janstraat 16A, Lommel
Telefoon: 011 34 60 21
E-mail: busvervoer@denakker.be

Wat heb je nodig?




Een
van
Een
Een

rijbewijs B is voldoende voor een bus
8+1.
uittreksel van het strafregister model 2.
medisch attest van je huisarts.

Heb je interesse?
Neem dan zeker contact met ons op voor meer
informatie en een uitnodiging voor een
persoonlijk gesprek.

Web: www.schoolmetdebijbel.com
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Onze missie, onze visie

Vrijwilliger

Dromen waar maken…

& kernwaarden



Wil je bijdragen tot het tot bloei
brengen van onze kinderen op
school?

Je hebt een warm hart voor
kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.



Wij bieden elk kind kwaliteitsvol



Je hebt verantwoordelijkheidszin,

zorgonderwijs aan.

bent betrouwbaar en positief



Wij bieden Christelijk onderwijs aan.

ingesteld.



Ons onderwijs heeft een Christelijke



identiteit.

Je kan goed luisteren en je
inleven in de wereld van kinderen.



Ons onderwijs heeft de Bijbel als maatstaf.



Ons onderwijs is gericht op Jezus Christus.

langere termijn, d.w.z. minstens 1



Ons onderwijs is gericht op naastenliefde.

schooljaar.



Onze kernwaarden zijn vrijmoedigheid,





betrouwbaarheid, bewogenheid en
toewijding.

Je kiest voor een engagement op

Je staat achter onze visie en
missie en kan je vinden in onze
Christelijke identiteit.

Wat bieden we aan?


Een mooie kans om mee te
helpen kinderen tussen 2,5 en 12
jaar te laten groeien.



Je krijgt ondersteuning tijdens je
opstart en je verdere traject als
vrijwilliger.



Je bent welkom op onze
vrijwilligersactiviteiten.



Een uitgebreid
verzekeringspakket.

Dan ben je van harte welkom, want
in onze school zitten kinderen met
verschillende achtergronden.
Ons diepste verlangen is dat ieder
kind tot bloei komt. Tijd, liefde en
aandacht zijn hierbij van onschatbare
waarden.
Als vrijwilliger mag je samen met ons
team je steentje hierin bijdragen. We
zijn ervan overtuigd dat onze school
niet hetzelfde is zonder vrijwilligers.
We maken dan ook graag gebruik van
jouw individuele talenten om de
dromen van onze jongeren helpen
waar te maken.

