ZOEKT GEMOTIVEERDE EXTERNE EDUCATIEVE
MEDEWERKERS – THEMA VLUCHTELINGEN

School zonder Racisme biedt workshops en dagprogramma’s aan in het secundair onderwijs rond
wereldburgerschap. Vandaag de dag is het thema vluchtelingen niet meer weg te denken uit de
actualiteit. Vandaar zijn wij op zoek naar mensen die graag met jongeren rond dit thema willen
werken. Concreet zal je jongeren begeleiden tijdens workshops en dagprogramma’s. Je speelt met
hen het vluchtelingenspel of begeleidt een wandeling rond vluchtelingen in Brussel. Natuurlijk sta je
hierin niet alleen. Het professionele team van School zonder Racisme staat voor jou klaar om je
zowel op inhoudelijk als methodisch vlak te coachen! School zonder Racisme biedt je namelijk:
-

Een algemene vormingsdag op 13 september 2017
Een individuele begeleide vorming
Een didactische follow up
Een vrijwilligersvergoeding en verplaatsingsonkosten

Wat verwacht School zonder Racisme van jou?
-

Je wil je inwerken in onze activiteiten en het thema vluchtelingen
Je bent zelfstandig, creatief en geëngageerd
Je kan je op meerdere momenten gedurende één schooljaar vrijmaken
Je wil meer beroepservaring opdoen via het begeleiden van workshops en dagprogramma’s
Ervaring hebben in het jeugdwerk of onderwijs in een pluspunt

Geïnteresseerd?
Stuur onderstaand formulier naar katrien@schoolzonderracisme
Meer informatie? www.schoolzonderracisme.be
katrien@schoolzonderracisme.be
02 511 16 36

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXTERNE MEDEWERKER

Naam, voornaam:

Adres:

Contactgegevens:
Email:
GSM/Tel:

Mijn opleiding:

Mijn ervaring:

Kruis aan wat past:
o
o
o
o
o
o

Ik ben bereid om opgeleid te worden om occasioneel de workshops en dagprogramma’s van
School zonder Racisme te begeleiden
Ik ben bereid mij in te werken in deze workshops en dagprogramma’s
Ik kan deelnemen aan de algemene vormingsdag op 13 september 2017
Ik ben niet beschikbaar op 13 september 2017, maar kan me op een ander moment
vrijmaken
Ik ben beschikbaar van ……………………… tot ………………………… (invullen indien mogelijk)
Ik ben beschikbaar op
ma di woe do vrij
(invullen indien mogelijk)

