Kwaliteit
De Akkerwinde is gecertificeerd volgens het HKZ
opstapcertificaat zorgboerderijen.

Aanmelding
Voor meer informatie of om je aan te melden, kunnen je ouder(s)/

Voorwaarden
Ouders die hun kindje naar Windekind brengen, hebben

verzorger(s) contact opnemen met mevr. M. Boonman-Geijs.
Natuurlijk kun je ook een afspraak maken om te komen kijken of
bekijk onze website: www.windekind.nl of www.de-akkerwinde.nl.

er vertrouwen in dat er goed gewerkt wordt. Ook aan
jouw werk worden daarom eisen gesteld. Na een stage
volgt een proeftijd van twee maanden om te kijken of je
goed functioneert in het werk voor de kinderopvang. Dit
wordt in overleg met de pedagogisch medewerkers van
het kinderdagverblijf beoordeeld.

Hou jij ook zo van kinderen en dieren?
Is “zorgen voor…” jouw sterke kant?

Kom dan werken bij
kinderdagverblijf Windekind.
Lageweg 6
Telefoon: 0113 - 351144
E-mail: akkerwinde@zeelandnet.nl

4443 RE Nisse
Mobiel: 06-15425463
Internet: www.de-akkerwinde.nl

w i n d e kakkerwinde
i n d

ondersteuning voor mensen

akkerwinde

Kinderdagverblijf Windekind.

Begeleiding

In een mooie, groene omgeving dichtbij de plaats Nisse, vind je een

De begeleiders, die in dienst zijn van Stichting De Akkerwinde,

authentiek Zeeuws boerderijtje dat is verbouwd tot kinderdagverblijf.

ondersteuning voor mensen met mogelijkheden

hebben een relevante opleiding op HBO-niveau en veel ervaring
in het werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Rondom het kinderdagverblijf ligt een grote speeltuin met bloemen,
groenten en fruit en wat dieren. Achter het kinderdagverblijf bevindt
zich een prachtige, nieuwe werkplaats voor (jong)volwassenen met een
licht verstandelijke beperking die bij De Akkerwinde in zorg zijn en die
faciliterend werken aan de kinderopvang.

Werkzaamheden
Als je bij Windekind komt werken, kun je bijvoorbeeld:
• Verzorgen van de was en de vaat
• Opmaken van de bedjes

Duidelijkheid en zelfstandigheid

• Schoonhouden van de slaapkamertjes

Duidelijkheid en zelfstandigheid zijn belangrijke aandachtspun-

• Beheer en aanvullen voorraden (luiers en voeding)

ten. Als je aankomt bij het kinderdagverblijf, hangt daar je dag-

• Drogen van de buitenspeelkleding

schema al klaar. Als je niet goed kan lezen, maak je gebruik van

• Brood bakken

pictogrammen. Als je wel kan lezen, maak je gebruik van een

• Klaarzetten van bekers sap en schaaltjes fruit

geschreven dagschema. Misschien kan je zelfs je eigen dagsche-

• Klaarzetten van de spullen voor de lunch

ma wel schrijven. Je kan daardoor precies zien wat je de hele

• Meewandelen met de baby’s

dag gaat doen. Aan het begin van de dag worden alle regels

(kinderwagens, buggy’s voortduwen)

nog even doorgenomen. Als je de was gaat doen, brood gaat

• Onderhouden van de tuin

bakken of de dieren gaat verzorgen, ligt er in je eigen werklaatje

• Verzorgen van de dieren en hun verblijven

een schema voor je klaar waarop je precies kan zien hoe je dit

• Verschonen van de afvalbakken

moet doen. Zo kan je het zo goed mogelijk zelf doen! Natuurlijk

• Administratieve werkzaamheden

zijn de begeleiders er om je te helpen als het even niet lukt.

