BEGELEIDER KAMP
BOENK! organiseert creatieve kampen voor kinderen zonder overnachting in regio
Gent/Mariakerke/Drongen/Sint-Amandsberg.
Voor de begeleiding van de kampen zijn we op zoek naar enthousiaste begeleiders die goesting
hebben in een vree wijze studentenjob!

Waar staat BOENK! voor?
• Creatieve concepten.
• Kleine groepjes.
• Straffe begeleiders.
• Zorg voor de planeet.
• Voor alle kinderen.
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
Opdracht
•
•
•

•
•
•
•

Je hebt een groot hart voor kinderen.
Creatief bezig zijn voelt aan als een tweede natuur.
Je bent student en hebt al wat ervaring in de begeleiding van kinderen.
Je woont in het Gentse en kan je makkelijk verplaatsen naar de kamplocatie (Drongen,
Baarle, Sint-Amandsberg of Mariakerke).
Een groep van 16 kinderen begeleiden is voor jou geen enkel probleem.
Je kan je makkelijk inleven in de fantasie van kinderen.
Je beschikt over een stevige portie humor en hebt een open blik.
Stiptheid en afspraken correct navolgen zijn voor jou vanzelfsprekend.

Je staat 5 dagen in voor de begeleiding van een groepje kleuters of kinderen (max. 16
deelnemers per groep).
Je organiseert de activiteiten uit het draaiboek, je kan zelfstandig je groepje begeleiden,
je speelt in op onvoorziene omstandigheden, je hebt aandacht voor alle kinderen en de
groepssfeer.
Met veel enthousiasme speel je mee in het dagelijks toneeltje samen met de andere
begeleiders. In het draaiboek staat in een paar zinnen samengevat waar het toneeltje
over kan gaan. Je kan à l'improviste hier een leuk en spannend toneeltje van maken dat
telkens een inleiding is op de activiteiten die volgen.
Je besteedt veel aandacht aan het thema en de inkleding van het kamp. Je zorgt voor
verkleedkleren in dit thema voor jezelf, je probeert kinderen mee te nemen in het
verhaal en de sfeer van het thema.
Dagelijks staat er voorlezen op de planning. Je maakt hier een bijzonder moment van
waarin kinderen rustig genieten van het voorlezen en het verhaal.
Naast de begeleiding van 5 dagen kamp verwachten we je ook 1 keer op een
kennismaking en overleg met coördinator van BOENK!. Ook het opruimmoment na de
laatste kampdag behoort tot de opdracht.
Een kampdag start voor begeleiding om 8u en eindigt om 17u (m.u.v. de laatste
kampdag).

Aanbod
•
•
•
•

Een vree wijze studentenjob!
Als begeleider ontvang je een vergoeding van 400 euro netto.
Per kamp is er een draaiboek voorzien waarin de kampstructuur en alle activiteiten
uitgewerkt zijn. Je mag uiteraard ook jouw eigen toets en inbreng geven.
De mogelijkheid om ervaring op te doen in de begeleiding van kinderen (kleuters of
kinderen lagere school) in een dynamische context.

Periodes kampen
Kampen van BOENK! starten steeds op maandag en eindigen op vrijdag.
• Paasvakantie: 04 - 08/04/2022
• Paasvakantie: 11 - 15/04/2022
• Zomervakantie: juli en augustus
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Kan je je vinden in de visie van BOENK! ? Mail ons jouw
motivatie + CV. Noteer hier alvast in welke periodes je beschikbaar bent in de vakanties. Mail naar
hallo@boenkgent.be
Misschien tot binnenkort?!

