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SUPER LEUKE verantwoordelijke meeloopstage:  
Opleiding: pabo/pedagogiek/sociaal werk/SJD 

Ervaringsplek in lesgeven aan kinderen en jongeren.  
 

Een combinatie tussen: 
Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, vrijheid, bijscholing en ervaring. 

 

Reageren met filmpje voor 1 augustus 

 
Kan jij goed met kinderen omgaan? Vind je het leuk om ze iets te leren en met ze in gesprek te 
gaan. Houd je van de dynamiek in de klas basisschoolkinderen van 8-12? Heb je een eigen verhaal 
over omgaan met geld, een ervaring uit je eigen leven of vanuit je werk? Lees dan verder. 
 

Wij zoeken twaalf, 2e jaars stagiairs. Als docent ga je het verschil gaan maken. 
In teams van 3-4 personen geef jij les en bereid je lessen voor en doe je andere gave dingen. 

Wij leiden je natuurlijk op en begeleiden je.   
 

Kans op meer les tegen een kleine vergoeding is er ook 😊 
 
 
Wat doet THE MON€Y SCHOOL 
THE MON€Y SCHOOL biedt kinderen, jongeren (8-18 jaar) en hun ouders in Amsterdamse aandacht 
wijken, financiële educatie/lessen met als doel het doorbreken van de erfelijkheid van armoede en 
het versterken van financiële weerbaarheid. Wij doen dit op scholen maar ook bij vele verschillende 
maatschappelijke partners.  

 
Wat bieden we jou? 
 
Vacature:   Meeloopstage/werkplek als docent - Peer-Educator  
Plaats:  Amsterdam (diverse stadsdelen) of in overleg: Almere en Haarlem 
Wat ga je doen: Jij geeft in een teams van 2-4 personen de lessenreeksen van 6-8 

lessen. Verdeeld over de hele periode zal dit rond de lessen 
3 reeksen zijn. 
Verder help je mee met ouderbijeenkomsten en word je onderdeel 
van het MON€Y CAR team. In dit team zal je diverse superleuke losse 
MON€Y CAR activiteiten begeleiden tijdens festivals of op scholen.  

Indeling: 1 dagdeel geef je les, de andere uren ben je bezig met voorbereiding, 
verwerking en andere zaken voor THE MONYSCHOOL. Denk aan 
bestellen materialen, bijwerken van registratie, inlezen in lesstof, 
werken aan je verslag, voorbereiden andere bijeenkomsten en 
uitvoeren van THE MONEYCAR etc. 
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Begeleiding: Wij zullen je goed begeleiden. In teams van 3 word je gekoppeld aan 

een coach. Dit is of een 3e jaars of 4e jaar student of iemand van het 
kernteam van The MONEYSCHOOL. Je krijgt individuele en groeps  
feedback. Ook zal je in de groep onderling cases en situaties 
bespreken. Je leert ook van elkaar. 

Training:  Je krijgt een interne opleiding/training over het programma. Aanbod 
komen ook, de registratie/verslaglegging, klassenmanagement etc. 
Ook gaan we in op je eigen visie over geld, hoe ga jij er mee om, wat 
zou jij kinderen hierover graag willen leren en welk verhaal wil jij de 
kinderen vertellen.   

Extra workshop: Ook organiseren we voor jullie diverse extra leerzame workshops: 
geweldloze communicatie/ positieve discipline, verhalen vertellen en 
een workshop hoe schrijf ik heldere verslagen en e-mails. De inhoud 
is goed toepasbaar in je functie en biedt veel extra mooie kennis. 

Werkdagen en tijden: In overleg stemmen we je werkdag/dagen vast. Eén dagdeel staat per 
periode vast omdat je dan de lessen geeft. Het andere deel is 
stemmen we af en is flexibeler.  

PC/Telefoon/vervoer: Je moet over een eigen computer en telefoon beschikken. Ook ben je 
zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locaties waar 
je de lessen geeft.  

Werklocatie: Op locatie van de les, bij ons op kantoor en soms elders of vanaf huis. 
Dit stemmen we individueel met je af.    

Wat wij van jou verwachten: Een fijne collega, verantwoordelijkheidsgevoel, bereidheid om in de 
avond een training/workshop of bijeenkomst te volgen/organiseren, 
eerlijkheid, flexibiliteit en zelfstandigheid.  

 

Samen maken we van jouw stage een toptijd! 
 

Kijk ook even op www.themoneyschool.nl of op facebook voor meer achtergrondinformatie. 
 
Soliciteren: 
Kinderen zijn kwetsbaar dus we zoeken leuke mensen met affiniteit voor kinderen en lesgeven. Je 
moet durf hebben en vanuit positiviteit kinderen iets willen leren. De inhoud daar helpen we je mee 

😊 Ben jij de persoon die we zoeken? 
Mail mieke@themoneyschool.nl het liefst voor 11 juli een, frisse motivatiefilm over jezelf en waarom 
jij deze stage wilt doen. Zet ook je contactgegevens goed in de mail.   
 
LET OP: In de week van 15 augustus hoor je of je geselecteerd bent.  
We hebben plek voor 12 personen.  In de laatste week van augustus staat de 1e training op het 
programma!  
 
We kijken uit naar je sollicitatiefilm! 
Financiële groet, 

Team The MON€YSCHOOL 

https://www.themoneyschool.nl/
http://www.facebook.com/theMoneySchool.NL
mailto:mieke@themoneyschool.nl

