Vrijwilligers (M/V/x)
gezocht!
Zomerscholen 2020
In onze provincie loopt een groot aantal kinderen en jongeren uit het
leerplichtonderwijs iedere zomervakantie een risico om een leerachterstand op te
lopen. Door de COVID-19-crisis is er sinds half maart niet meer op een normale
manier les gegeven. Voor kwetsbare kinderen wordt het heel moeilijk om die
achterstand nog in te halen zonder extra begeleiding. De oplossing?
Zomerscholen waarbij net dié kinderen en jongeren die het nodig hebben,
bijgewerkt kunnen worden. En jij kan helpen.

Studenten? ERg welkom!
Ben je afgestudeerd in/nog bezig aan je lerarenopleiding? Heb je het hart op de
juiste plek, en voel je je geroepen om kwetsbare kinderen en jongeren mee te
ondersteunen ? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Hoe helpen?
Nog bezig aan je studies?
Je kan je stage vervolledigen i.s.m. je opleiding in een Zomerschool, of je kan
als vrijwilliger aan de slag.
Al in het bezit van een pedagogisch diploma?
Dan kan je zo aan de slag als vrijwillige begeleider binnen een Zomerschool.
Werkte je zelf ooit bruikbare lesmaterialen uit, bijvoorbeeld voor een
schoolopdracht? Deze kunnen van pas komen, je mag ze ons zeker bezorgen.

Vrijwilligers (M/V/x)
gezocht!
Je staat er niet alleen voor!
Voel je het al kriebelen om deel te nemen? Niet twijfelen.
We ondersteunen je op meerdere manieren. Zo voorzien we online cursussen en
professionaliseringsmodules waarbij de focus zowel vakinhoudelijk als op de
algemene ondersteuning ligt. Ook volgen er op geregelde tijdstippen
intervisiemomenten en heb je toegang tot praktische lesmaterialen die op het
platform ter beschikking worden gesteld.

what's in it for me?
Je gepresteerde dagen kunnen vergoed worden volgens een officiële
vrijwilligersvergoeding, afhankelijk van de organisatie van jouw specifieke
Zomerschool.
Hiernaast staat je deelname aan een Zomerschool mooi op je cv!
Wanneer je de professionaliseringsmodules online doorloopt, ontvang je
een certificaat hiervoor.

deelnemen
Je inschrijven, jouw zelfgemaakte lesmateriaal insturen of alle informatie nog
eens nalezen? Surf naar www.zomerwijslimburg.be. Via dit platform maken wij
voor jou de juiste match met een Zomerschool in de buurt!
Voor alle verdere vragen: zomerwijs@limburg.be.

