Lees jij met plezier dit magazine? Zou je er zelf ook een bijdrage aan
willen leveren? Dan is deze vrijwilligersvacature misschien iets voor jou:

Redactielid Beter Begeleiden
Als redactielid bepaal je samen met de
andere redactieleden de inhoud van Beter
Begeleiden. Je draagt ideeën aan, vraagt
auteurs artikelen te schrijven, beoordeelt
deze inhoudelijk en schrijft bij voorkeur
regelmatig ook zelf.
Jouw taken:
– Je neemt deel aan de redactievergaderingen (tien keer in het jaar
op woensdagavond).
– Je denkt mee over de inhoudelijke koers
van het magazine.
– Je draagt artikelideeën aan.
– Je neemt contact op met mogelijke
auteurs en vraagt hun een artikel te
schrijven in het magazine.
– Je leest mee met artikelen die worden
geschreven, beoordeelt deze en geeft er
inhoudelijke feedback op.
– Je schrijft bij voorkeur ook zelf artikelen
en recensies.
We zoeken iemand die:
– lid is van de LBBO;
– bij voorkeur werkzaam is binnen het
voortgezet onderwijs;
– werkzaam is binnen een van de beroepsgroepen: intern begeleiders, ambulant
begeleiders, jonge-kindspecialisten,
gedragsspecialisten, beeldbegeleiders,
specialisten begaafdheid;
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– gemiddeld ongeveer twee tot vier
uur in de week tijd heeft voor het
redactiewerk (met uitzondering van de
schoolvakanties);
– een netwerk van onderwijsinhoudelijke
deskundigen heeft of wilt opbouwen;
– affiniteit heeft met schrijven/onderwijsjournalistiek.
Wat biedt deze vrijwilligersrol jou?
– Je zit dicht ‘op het vuur’: je raakt snel
op de hoogte van de meeste actuele
onderwijsontwikkelingen.
– Je krijgt interessante contacten in het
onderwijsveld.
– Je werkt samen met een enthousiast,
betrokken, gedreven en gezellig team
van collega-begeleiders.
– Je ontvangt een vrijwilligers- en
reiskostenvergoeding.
Denk je dat dit vrijwilligerswerk iets voor
jou is? Mail jouw motivatie en cv dan naar
kantoor@lbbo.nl.
Voor vragen kun je terecht bij Petra van de
Pol, telefoon 085-7606246.

Nota bene:
Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Als je lid wordt van
ons team, rekenen we op je!
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