SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Vrijwilliger huiswerkbegeleiding vluchtelingenkinderen
Bedrijfsnaam: Almadina School
Uiterste sollicitatiedatum:/
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

x

x
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Almadina School is een zaterdagschool voor kinderen en jongeren uit
Arabischtalige gezinnen in Antwerpen. De meeste van deze kinderen zijn
vluchtelingen uit Syrië, Irak en Palestina en zijn nog niet lang in België.
De school is opgericht door vrijwilligers en is een project van de
organisatie Tafels van Vrede.
In Almadina School krijgen kinderen les in Arabisch, tekenen, rekenen en
sociale vaardigheden. Daarnaast bieden we de kinderen begeleiding aan bij het
huiswerk van hun Belgische school. Nederlandstalige vrijwilligers begeleiden de
kinderen die extra hulp willen bij hun huiswerk of met lezen. Dit vindt plaats op
zaterdagnamiddag, na de lessen van Almadina School.
We zoeken Nederlandstalige vrijwilligers om ons team te versterken. Je zet
je op zaterdagnamiddag gedurende 1,5 uur in bij de
huiswerkbegeleiding. Je moet niet elke zaterdag komen. We maken de planning
op, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vrijwilligers.
De leeftijd van de kinderen varieert van 6 tot 17 jaar. De meeste vragen gaan
over Nederlands, Frans, wiskunde en Engels. Voor de jonge kinderen wordt ook
veel begeleiding gevraagd bij lezen (1e en 2e leerjaar).
Je kan op elk moment tijdens het schooljaar starten als vrijwilliger.
Solliciteren kan door dit formulier in te vullen:
https://goo.gl/forms/Mhoxdax7sRduvGsl1
Je kan ook contact opnemen met Loubna Bekkaoui (coördinator
vrijwilligersgoep Almadina School): loubna.bekkaoui@gmail.com
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