Gezocht: Sportieve NT2’er om (taal)toegankelijk lespakket sport uit te werken
Context
Wie als sportbegeleider wil werken, moet over heel wat kennis en competenties beschikken. Die leer
je onder meer in de Initiator-cursus van de Vlaamse Trainerschool. Voor veel oude en nieuwe
Antwerpenaren die minder hoogopgeleid of minder taalvaardig zijn, maar wel een hart voor sport
hebben, is het theoretische deel van deze cursus echter een onoverkomelijke drempel. Daardoor
gaat er veel sportpotentieel verloren. Voor hen organiseert Buurtsport Antwerpen het algemeen
gedeelte van deze cursus in een vertraagd traject, dat praktischer en (taal)toegankelijker is.
Wij zoeken
een of twee vrijwilligers die:
 bekend zijn met de didactiek en de werkvormen uit het NT2-onderwijs.
 bij voorkeur ervaring hebben met lesgeven aan laagopgeleiden en NT2-cursisten.
 affiniteit hebben met sport en bewegen.
 tijd kan vrijmaken om het lessenpakket tegen eind oktober samen met ons taaltoegankelijk
te maken.
Wij bieden
 een unieke kans om in een professioneel kader NT2-ervaring op te doen.
 ondersteuning via een overlegplatform met de betrokken organisaties.
 coaching van het team taalbeleid van Atlas vzw integratie en inburgering.
 optie voor een werkplek in de kantoren van Buurtsport.
 een onkostenvergoeding (mogelijk via vrijwilligersvergoeding).
 een belangrijke referentie op basis van je werk bij een volgende sollicitatie.
 de mogelijkheid om een student LO te betrekken bij de uitwerking.
 ondersteuning bij het verzamelen van passende foto´s of filmpjes.
 eeuwige roem in de vorm van je naam op het afgeronde product.
Wij vragen
je hulp en expertise om het aanwezige cursusmateriaal te herwerken tot een laagdrempelig
lessenpakket met:
 werkvormen waarmee cursisten tijdens de les zoveel mogelijk taal kunnen oefenen.
 ondersteunende Powerpoints voor de lessen.
 een laagdrempelige samenvatting voor de cursisten.
 een toegankelijke handleiding voor de docenten.
 een aanvullend oefenpakket voor extra oefensessies of thuisstudie.
Periode en deadlines
De cursus vindt plaats in twee delen:
 Start deel I:
14-11-2016 t/m 19-12-2016
(deadline 21-10-2016)
 Start deel II:
09-01-2017 t/m 06-02-2017
(deadline 2-12-2016)
Geïnteresseerd?
Contacteer Arvid Van Leeuwen, coördinator vertraagd traject, per mail
(arvid.vanleeuwen@stad.antwerpen.be) of telefonisch op 03 270 31 44 of 0485 48 78 17

