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Wil jij het maatje zijn van een kind? 
 
Als MATS (Maatje voor Thuis bij Schoolwerk) begeleid je een kind/jongere in de leeftijd van 4 tot 16 

jaar. We starten in de meivakantie en gaan naar behoefte verder! 
 
Natuurlijk helpen wij je op weg! 

We maken graag kennis met je in een persoonlijk (online) gesprek. Ook doe je een korte (online) 
training. Deze training wordt samengesteld met onze partner in dit project, Stichting Move Leiden. 
 

In de meivakantie heb je dagelijks contact met de jongere/ het kind. Je bent een belangrijke 
gesprekspartner en stimuleert om mee te doen met een spel of creatieve activiteit. Na de vakantie is 
het contact minder intensief; de invulling qua tijd en regelmaat is aan jou (2 of 3 x per week een half 

uur of iedere dag een kwartier bijv.). 
  

De begeleiding focust zich op sociaal contact in de meivakantie. Samen een spel doen, verrijking van 
de Nederlandse taal door een boek (voor) te lezen of een ontspannende educatieve activiteit, kan 
allemaal! 

 
Bij jongere kinderen zul je uiteraard ook contact hebben met de ouders en hen zo goed mogelijk 
ondersteunen. 

 
Na de meivakantie kan deze focus zich uitbreiden naar ondersteunen van studievaardigheden, huiswerk 
en taalvaardigheid, maar ook op de algemene ontwikkeling van het kind/ de jongere. 

 
Je wordt begeleid door een projectmedewerker van JES Rijnland, waar je regelmatig mee afstemt over 
de voortgang en het contact met je jongere. Een inspiratieblad voor activiteiten in de vakantie word je 

gemaild. 
 
Wat heb jij in huis? 

• Je hebt affiniteit met kinderen/jongeren, talen en culturen 

• Je bent goed in het begeleiden en enthousiasmeren van mensen 

• Je staat open voor nieuwe (online) ontmoetingen 
• Je bent leergierig, zelfstandig en betrouwbaar 

• Je bent online vaardig en zo’n twee tot drie uur per week beschikbaar 
• Je bent bereid om je voor een periode van ongeveer vier maanden te committeren 

• Je bent bereid je te ontwikkelen en neemt deel aan (online) training(en).  
 

Wat krijg je ervoor terug? 

Door jouw inzet zorg je ervoor dat een kind/jongere, ondanks dat ze niet op vakantie kunnen en vaak 
hele dagen alleen thuis zijn, toch een fijne vakantie beleven. 

Ook wanneer ze straks (nog niet) naar school kunnen, help je hen door de (Nederlandse) taal te blijven 

stimuleren en vragen te stellen over hun huiswerk. Dit is van groot belang voor hun schoolcarrière. 
Zinvol werk dus met een grote maatschappelijke impact! Tegelijkertijd leer je een Leids gezin beter 
kennen, krijg je een hoop enthousiaste MATS-vrijwilligers in je netwerk erbij én staat jouw bijdrage 

straks sterk op je cv. 

Heb je belangstelling voor de inzet als MATS? 
Meer informatie of aanmelden, mail dan naar Fariidah van Leeuwen (f.vanleeuwen@jesrijnland.nl) of 

bezoek onze website www.jesrijnland.nl  
 

NB: Onderdeel van de aanmeldprocedure is de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  
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