Algemene informatie
Sportcoach NT2

Word sportcoach bij Jespo!
Algemene informatie
Wil jij jouw Nederlands oefenen? Ben je sportief en wil je graag sportcoach worden? Dan is deze
vacature zeker iets voor jou!

Sportcoach bij Jespo
1. Wat is Jespo?





Sportorganisatie
Sportactiviteiten voor kinderen van 3 tot 18 jaar
Sporten bij Jespo = plezier maken
In heel Antwerpen = Antwerpen, Hoboken, Borgerhout, Deurne, Berchem…

2. Wat moet je doen?
We helpen jou om sportcoach te worden en je Nederlands te oefenen. Wat moet je doen?






Je
Je
Je
Je
Je

helpt de andere sportcoaches tijdens de sportles
oefent jouw Nederlands door met de kinderen en andere sportcoaches te praten
motiveert de kinderen om te sporten
zet mee het sportmateriaal klaar
geeft een sportoefening of een sportles

3. Wanneer zijn de sportlessen?



Tijdens het schooljaar (één of twee keer per week)
Tijdens de schoolvakanties

Samen met jou kiezen we een sportactiviteit die voor jou past!

4. Waar zijn de sportlessen?


Op verschillende locaties in Antwerpen: Antwerpen, Hoboken, Borgerhout, Deurne, Berchem…
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5. Wie kan sportcoach worden?
Wat is er belangrijk als je sportcoach wil worden:







Je
Je
Je
Je
Je
Je

ben minstens 16 jaar
komt om jouw Nederlands te oefenen
bent graag met sport bezig
werkt graag met kinderen
komt elke week naar de sportles
hebt ervaring met lesgeven aan kinderen in je thuisland

6. Hoeveel Nederlands moet je kunnen?*





Je begrijpt/spreekt een beetje Nederlands
Je kan vragen stellen
Je moet niet telefoneren

*We mikken vooral op personen met een taalniveau vanaf 2.2. Mensen met een lager taalniveau
maar met de nodige ervaring in het lesgeven én motivatie zijn zeker ook welkom!

Wat krijg je van ons?






Je
Je
Je
Je
Je

krijgt de kans om je Nederlands te oefenen
krijgt de kans om sportervaring op te doen
wordt ondersteund én krijgt begeleiding op maat
komt bij de Jespo-familie en leert veel nieuwe mensen kennen
ontvangt een vrijwilligersvergoeding van maximaal 25,00 euro per dag

Heb je interesse?
Heb je interesse om sportcoach te worden en je Nederlands te oefenen? Contacteer Tawfeek:
Tawfeek Zen Alabden
Projectmedewerker
tawfeek@jespo.be
0465 453 990
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