Rolomschrijving Algemeen Begeleider
Om mee te gaan als Algemeen Begeleider heb je geen specifieke
achtergrond/ervaring in studie of werk nodig. Kernwoorden voor deze rol zijn enthousiast,
creatief, flexibel en ondersteunend. Als Algemeen Begeleider draai je actief mee met het
programma.
Wat wordt er van je verwacht?
Je ondersteunt bij de diverse programmaonderdelen en bent (mede)verantwoordelijk voor het
organiseren van overige activiteiten op kamp. Ook heb je (indien het aantal kinderen het toelaat)
mentorkinderen. Als Algemeen Begeleider ondersteun jij de begeleiders die een ‘blok’ geven
(Club, Spel, Theater of Verhalenland). Dit komt in principe neer op het positief betrekken van de
kinderen, het zelf zeer enthousiast meedoen met het blok en indien nodig, het signaleren van
momenten waarop het voor bepaalde kinderen beter is om eventjes uit de groep te stappen (om
bijvoorbeeld energie kwijt te kunnen, extra ondersteuning te krijgen bij moeilijke momenten
etc.). Je werkt hierin nauw samen met de clubcoach, theatercoach of spelcoach van het
betreffende blok. Tevens bevind je je, buiten de blokken om, ook veelal tussen de kinderen.
Mega leuk! Jij loopt eigenlijk tegelijk met de kinderen door het programma heen.
Goed om te weten
Het is in jouw rol belangrijk om je te laten aansturen door de hoofden of sterren en je hierin
flexibel op te stellen. De ene keer zit je bij een blok, de andere keer bedenk je met
collega-begeleiders een tof spel, dan speel je bijvoorbeeld een typetje en vervolgens spring je
bij in de keuken, bij het opbouwen van een activiteit of wordt je gevraagd om je te focussen op
een specifiek kind. Het is dus een hele afwisselende en uitdagende rol.
Je hoeft voor kamp niets voor te bereiden, alle informatie die je moet weten hoor je op de extra
trainingsdag voorafgaand aan kamp. Hier wordt je klaargestoomd voor kamp en ontmoet je je
begeleidersteam! Het is de bedoeling dat je hierbij aanwezig bent.
Go with the flow en leg je lat niet te hoog; doel nummer 1 is dat de kinderen een geweldige week
hebben!
Heb je vragen aan De Ster? Je kunt voorafgaand en na kamp altijd bij kantoor terecht en tijdens
kamp natuurlijk bij je hoofdbegeleiding!

Heel veel plezier op kamp!

©Copyright Stichting De Ster

