Stagevacature 2020-2021
Sport- en spelbegeleider
Sportclub MOVE
Organisatie

Project/
Accommodatie

De Schoor organiseert in Almere onder andere het sociaal cultureel werk,
het maatschappelijk werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en
jongerenwerk en brengt heel Almere in beweging. We maken deel uit van de
wijkteams én zetten ons in bij de ondersteuning van schuldstabilisatie van
bewoners. Dit alles om de leefbaarheid van de stad te vergroten onder het
motto: Meedoen mogelijk maken!
In buurt- en jongerencentra, in de speeltuin en op de jeugdlanden, op
sportvelden en brede scholen; verspreid over de hele stad kunnen
Almeerders elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en
cursussen. Ca. 300 professionals werken hiervoor samen met honderden
vrijwilligers en stagiairs.
Sportclub MOVE, uitgevoerd door De Schoor, is er voor kinderen, jongeren
en volwassenen met een ernstig meervoudige beperking die in Almere
wonen of naar school gaan. In het project werken we met kleine groepen van
maximaal 5 deelnemers en hun ouders of begeleiders. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen deelnemers tot 18 jaar en 18+. Sportclub MOVE werkt
volgens het Motor Activity Training Program (MATP), wat speciaal is
ontwikkeld voor mensen met EMB en voor mensen die fysiek of qua gedrag
niet in staat zijn om sportactiviteiten op een reguliere manier te beoefenen.
SC Move biedt een divers sportaanbod op maat. Plezier in samen
sporten/bewegen staat voorop!

Taken

- Individueel begeleiden van deelnemers tijdens de activiteit.
- Op- en afbouwen van de les.
- Lesvoorbereidingen: starten met 1 enkele activiteit en dit gedurende het
schooljaar uitbouwen tot een hele les.
- Overige taken in overleg.

Dagen/tijden

Maandag 17.45-20.30 uur, Bachweg Almere
Woensdag 14.30-16.00 uur, Marathonlaan Almere
(met uitzondering van de Almeerse schoolvakanties)

Functie-eisen

- MBO Coördinator sport- en bewegingsagogie niv. 4, Sport- en
bewegingsleider niv. 3 of (Persoonlijk) Begeleider Specifieke Doelgroepen,
niv. 3 of 4.
- Affiniteit met de doelgroep.

Wat bieden wij?

- Bij Sportclub MOVE krijgt iedereen de kans om binnen haar/zijn
mogelijkheden te groeien. Dat geldt ook voor jou! Er is ruimte voor eigen
initiatief en je krijgt alle medewerking om te werken aan de opdrachten van
jouw opleiding.

Voor meer informatie kun je terecht op www.deschoor.nl (zie Stage) of mailen naar: stage@deschoor.nl
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Interesse? Gebruik de link naast deze vacature op de website voor het online reactieformulier en
we nemen contact met je op.

Voor meer informatie kun je terecht op www.deschoor.nl (zie Stage) of mailen naar: stage@deschoor.nl

