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Het was een bijzonder schooljaar. Leerlingen 
hebben door de coronacrisis wekenlang niet op 
een normale manier les gekregen. Alle experten 
zijn het erover eens dat dit een ernstig effect
zal hebben op hun leerontwikkeling. Om met volle 
moed aan het nieuwe schooljaar te beginnen in 

september, organiseert de stad Leuven,
in samenwerking met tal van partners uit
het onderwijsnetwerk Samen Onderwijs Maken, 
de Leuvense zomerscholen.

En daarvoor hebben we jou nodig! 

WORD COACH IN DE
LEUVENSE ZOMERSCHOLEN! 

Zomer en school hand in hand 
Op de Leuvense zomerscholen creëren we een 
mooie mix van zomer en school, sport en spel, 
leren en ontspanning. We bieden kinderen en 
jongeren een fantastisch zomerkamp en een 
veilige speelplek waar ze klaargestoomd worden 
voor het komende schooljaar.

Om dat te kunnen verwezenlijken, hebben we 
voldoende begeleiding nodig. Mensen met goest-
ing, die leerlingen op een speelse manier willen 
voorbereiden op het nieuwe schooljaar.  

Waarom coach worden?   
We zouden het fantastisch vinden als jij enkele 
uren vrij zou kunnen maken om je te smijten
in de zomerschool. Je biedt immers een enorme 
meerwaarde voor ouders en leerlingen die door 
een moeilijke periode gingen – en nog steeds gaan.
Wat krijg je in de plaats?

• Een professioneel vormingsaanbod om 
  gesterkt aan je engagement te starten
• De kans om je te specialiseren binnen het 
  begeleiden van jongeren
• Een extraatje op je CV (en in je portemonnee)!
• Een unieke ervaring waar je ongetwijfeld veel 
  voldoening uit haalt, samen met de andere 
  coaches.

Wie zoeken we?     
Leerkrachten, leerkrachten in opleiding,
leerkrachten op pensioen, leerlingbegeleiders, 
ondersteuners, psychologen, pedagogen,
logopedisten, jeugdwerkers, maatschappelijk 
werkers, sport- en speelpleinmonitoren, ...
  
Iedereen met een warm hart voor onderwijs
en ervaring in het begeleiden van kinderen.
Trommel dus ook je vrienden en kennissen
op. Iedereen kan helpen! 

Wat moet je doen?       
Samen met een team van andere coaches 
engageer je je voor minstens twee dagen in de 
laatste twee weken van augustus. We werken 
het liefst zoveel mogelijk met dezelfde begeleiders,
dat is fijner voor de jongeren op de zomerschool. 
Welke rol jij daar opneemt, dat bepaal je helemaal
zelf. We nodigen je uit op een voorbereidingsdag 
in de week van 10 augustus, waar je samen met 
je collega-coaches het programma van de 
zomerschool mee vormgeeft!
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Overtuigd? Nog vragen?         
Neem snel een kijkje op leuven.be/zomerscholen. 
Vind een antwoord op al je vragen en meld je
aan als coach!   

Hopelijk tot heel gauw! 


