Rolbeschrijving Clubcoach (Startkamp)
Yes! Jij gaat mee als coach op Startkamp!
Als je meegaat als Coach op een van de kampen ben je studerend
psycholoog of (ortho) pedagoog of ben je inmiddels werkzaam in een van
deze functies.
Wat wordt er van je verwacht?
Jij bent verantwoordelijk voor de sociale vaardigheidstraining op kamp, genaamd Club.
Hier krijgen de kinderen theorieën en handvatten aangereikt die hen kunnen helpen bij het
omgaan van lastige situaties. De Hoofdcoach (HC) verdeelt de kinderen alvorens het kamp
begint in 4 groepen. Ieder groepje heeft een vaste plek, een vaste Clubcoach en een eigen
Algemeen Begeleider. De Algemeen Begeleider biedt jou ondersteuning tijdens Club en
stimuleert de kinderen om bij de les blijven en actief mee te doen. Tevens bevind je je, buiten de
blokken om, ook veelal tussen de kinderen. Mega leuk!
Voorbereiding
Je voorbereiding voorafgaand aan kamp bestaat uit het doornemen van je draaiboek. Ook kijk je
voor kamp een online training waarin we je alle ins and outs van deze rol vertellen! De link
hiervoor ontvang je vanzelf per mail. Tot slot is er voor Startkamp een extra trainingsdag. Hier
wordt je klaargestoomd voor de kampweek en leer je je begeleidersteam beter kennen. Het is de
bedoeling dat je hierbij aanwezig bent. Je hoort van ons wanneer deze plaatsvindt!
Op kamp zit je dagelijks samen met je mede coaches en de Stercoach (SC) om je club voor te
bereiden, wat ervoor zorgt dat je zo relaxed mogelijk je blok in gaat.
Goed om te weten
Jij en je mede-coaches geven elk je eigen Club, maar bereiden deze wel altijd samen voor. Het is
in jouw rol belangrijk om goed te overleggen en te sparren met de HC en/of SC.
Go with the flow en leg je lat vooral niet te hoog; doel nummer 1 is dat de kinderen een geweldige
weekend hebben! Jij kunt dit! Wij vragen niet voor niets jou om deze rol te vervullen. En fouten
maken mag! De Hoofden en Sterren zijn er om jou te ondersteunen op didactisch en
pedagogisch gebied.

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!
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