WORD JIJ
ONZE NIEUWE
COLLEGA?
Makerslab/Mini-Makerslab
(vrijwilliger) - Panningen
Werk je graag met kinderen en nieuwe media? Kennen robotjes en spelletjes
geen geheimen voor je? Dan heeft de Bibliotheek Panningen een leuke
vrijwilligersfunctie voor jou!
In ons (Mini-)Makerslab oefenen kinderen met
media en techniek om vorm te geven aan hun
ideeën, fantasie en verhalen. Door iets te maken,
leren zij problemen oplossen en de wereld beter
begrijpen. Ze kunnen bijvoorbeeld een knikkerbaan
bouwen, robotjes maken en met Lego we do
of routes plannen met de Beebot. Tijdens een
bijeenkomst leren deelnemers ook andere kinderen
kennen en delen ze ideeën en spelervaringen;
(groot)-ouders kunnen ook samen met hun kind
aan de slag. Samen ‘leren’ wordt zo een leuke
sociale ervaring!
De Makerslab-bijeenkomsten worden begeleid
door vrijwilligeres, zijn gratis toegankelijk en
kinderen gaan zelf aan de slag! Wil jij je kennis en
je tijd inzetten om deze kinderen te helpen? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
Het Mini-Makerslab is bedoeld voor kinderen tot 7
jaar; hierbij wordt ook voorgelezen. Het Makerslab
is geschikt voor jonge uitvinders van 7 tot en met
12 jaar. Elke groep telt ongeveer 7 deelnemers. Het
dagdeel waarop een lab plaatsvindt verschilt per
locatie. Na de opstart in Panningen, volgen ook
Makerslab-activiteiten in andere vestigingen van
de Bibliotheek Maas en Peel.

Wat verwachten wij van onze Makerslab
Vrijwilliger?
Je assisteert bij het (Mini-)Makerslab op
vrijdagmiddag van 15.00 - 17.00 uur (locatie
Panningen) en incidenteel bij workshops tijdens
schoolvakanties;
	
Je hebt affiniteit met kinderen, gadgets (en
voorlezen) en begeleidt kinderen enthousiast in
hun uitdagingen;
Je wordt in overleg ingepland voor een (Mini-)
Makerslab en bent minimaal drie uur per twee
weken/maand beschikbaar. Ook als je interesse
hebt voor andere locaties binnen gemeente
Peel en Maas of gemeente Beesel komen wij
graag alvast met je in contact!

Wat maakt het de moeite waard:
	
Een kans om kinderen te helpen zich te
ontwikkelen én jezelf te ontwikkelen; na een
startperiode bestaat eventueel de mogelijkheid
om mee te denken over de invulling van nieuwe
Makerslabs.
Er wordt samen met je gekeken welke activiteit
bij je past. Je wordt goed begeleid door een
medewerker om uit te voeren Makerslabs
samen door te nemen en te leren kennen.

Heb je interesse?

Stuur dan een email naar Angelien Stolk (a.stolk@debibliotheekmaasenpeel.nl) met je
contactgegevens en een korte omschrijving over jezelf. Je krijgt dan van ons op korte termijn
een reactie. Heb je nog een vraag naar aanleiding van deze omschrijving? Mail dan naar
bovenstaand emailadres of bel naar vestiging Panningen op tel: 077 307 2382.

