
 

Checkitin! wordt ieder jaar een stukje groter. We verwachten 
volgend schooljaar op een aantal nieuwe scholen een Checkitin!-
dag te mogen geven. Om alle dagen optimaal te kunnen laten 
verlopen zoeken we met ingang van het nieuwe schooljaar 2 
nieuwe trainers en 1 nieuwe trainster. 
 

Checkitin! is op zoek naar nieuwe, bevlogen leiders van de dag. Zij zullen naast Theo en Digna 
de Checkitin!-dagen op scholen gaan begeleiden. 
Als je denkt: "Dat wil ik, daar word ik blij van!", lees dan verder. 

Checkitin! zoekt leiders voor de Checkitin!-dagen 

Als leider tijdens een Checkitin!-dag help je mee te laten zien dat er overeenkomsten zijn in 
verschillen, help je mee te laten zien dat je sterker wordt door elkaar te (er)kennen en help je 
mee te laten zien dat het afdoen van maskers je niet kwetsbaarder, maar juist sterker maakt. 

Een toekomst waar de kinderen van vandaag de wereld van morgen een stukje mooier maken, 
dat is de droom en passie van Checkitin!. En van jou natuurlijk ook,  want als train(st)er help je 
die droom te verwezenlijken. 

Wij zoeken een authentieke en krachtige persoonlijkheid, die zichzelf en zijn/haar emoties kan 
laten zien: 
- Iemand die goed kan omgaan met zowel de groep als het individu binnen die groep; 
- Iemand die houdt van kinderen en passie heeft voor kinderen; 
- Iemand die zich realiseert dat je van en met elkaar leert; 
- Iemand die tijd wil steken in een persoonlijk ontwikkeltraject tot Checkitin!-train(st)er en 
- Iemand die natuurlijke leiderschapskwaliteiten bezit. 

Bij voorkeur ben je in de leeftijd van 25 tot 40 jaar, maar laat je door je leeftijd niet weerhouden 
te reageren. Als je een Checkitin!-dag als vrijwillig(st) er hebt meegemaakt is dat een pré. 

Als je geïnteresseerd bent en onze passie deelt, laat dat ons dan weten door voor 30 maart 
2016 je motivatie per video (eventueel per brief), je cv en je foto te sturen naar 
info@checkitin.nl.  
We geven er de voorkeur aan de motivatie in een korte video te ontvangen. In die video vertel 
je ons waarom jij graag train(st)er van Checkitin! wilt worden en waarom jij denkt dat jij daar 
geschikt voor bent. 

In het weekend van 9 en 10 april zullen we met kandidaten gesprekken voeren. Als je of de 
zaterdag, of de zondag verhinderd bent, laat dat ons dan bij je reactie weten. 
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Wij kijken uit naar je reactie. 

  

Met warme groet, 
 
Digna en Theo 

 


