Rolbeschrijving Spelcoach Sta Sterk - Sterk ID

Yes! Jij gaat mee als spelcoach op Sterk ID!
Het blok ‘Sta Sterk’ wordt verzorgd door de spel coaches. Een spelcoach heeft
bij voorkeur ervaring als sportdocent, gymdocent, motorische therapeut of fysiotherapeut maar
dit is geen vereiste. Affiniteit met sport, beweging, een flinke dosis enthousiasme en
pedagogische skills maken je ook tot een goede spelcoach!
Wat wordt er van je verwacht?
Jij bent op kamp samen met een medeleiding verantwoordelijk voor het blok Sta Sterk. Dit blok
duurt per dag maximaal 60 minuten. Sta Sterk sluit aan op de theorie die behandeld is in de
workshops. De kids werken door middel van uitdagende spelletjes en leuke
groepsactiviteiten onder andere aan hun zelfbeeld, zelfvertrouwen, durven en doen, grenzen
aangeven en rust vinden. Er wordt veel aandacht besteed aan lichaamshouding, het
aangaan van contacten en ontspanning.
De Hoofdcoach (HC) verdeelt de kinderen alvorens het kamp begint in twee groepen. Iedere
groep heeft een vaste plek, een vaste spelcoach en een algemeen begeleider. Een goede
samenwerking tussen de spelcoaches en de overige begeleiders versterkt het succes van je
blok. De algemeen begeleider biedt jou ondersteuning tijdens Sta Sterk en stimuleert de
kinderen om bij de les blijven en actief mee te doen. Als een kind het niet trekt (verdrietig, druk,
boos of slappe lach) breng je hem of haar naar de Stercoach (SC). De SC neemt het dan over, jij
kunt dan terug . 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. Overige informatie krijg je op de vrijdagavond en zaterdag
van kamp. Op de zaterdag geef je tijdens de blokkentraining alvast een klein voorproefje aan je
mede begeleiding hoe spel eruit ziet. Je mede-spelcoach en jij geven gedurende de week allebei
Sta Sterk aan de helft van de groep, maar bereiden het blok altijd samen voor.
Goed om te weten
Het is in jouw rol belangrijk om goed te overleggen en te sparren met je mede-spelcoach, de HC
en/of de SC. Go with the flow en leg je lat vooral niet te hoog; doel nummer 1 is dat de kinderen
een geweldige week 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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