Word vrijwilliger op onze taalkampen
Hou je van taal? Wil je kinderen en jongeren een fantastisch kamp
bezorgen en wil je graag je passie voor taal doorgeven? Word
dan vrijwilliger bij Roeland.

Uiteraard begrijpen wij dat je de beslissing om vrijwilliger te worden bij Roeland niet
zomaar neemt. Dat je tal van vragen hebt. Welke vrijwilligersfuncties zijn er? Hoe verloopt
een kamp? Hoeveel tijd spendeer je eraan? Hier vind je alle antwoorden.

Wat kan ik doen bij Roeland?
• Lesanimator
• Spelanimator
• Combi les- en spelanimator
• Gids stadsbezoek in Gent
• Kok/hulpkok
• EHBO-verantwoordelijke
• Logistiek medewerker

Wie is Roeland vzw?

Je mag zeker verschillende functies uitproberen. En je kan ook doorgroeien naar een verantwoordelijke functie.
Welke projecten zijn er?
• Nederlandse taalkampen
• Franse taalkampen
• Engelse taalkampen
• Nederlands voor anderstalige nieuwkomers en kinderen met een
andere thuistaal
• Stadsbezoeken Gent tijdens het schooljaar
• Artscène français/ Artscene English: toneelprojecten Frans of Engels

Roeland vzw is een erkende
jeugddienst die taalprojecten
Frans, Engels en Nederlands
organiseert voor kinderen en
jongeren van 7 tot 21 jaar.
Onze methode: een speels en
creatief taalbad.

Roeland vzw
Krijgslaan 18-22
9000 Gent
Tel. 09 221 60 44
info@roeland.be
Social media: @vzwroeland

Onze kampen gaan door in België, Frankrijk en Engeland.
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Vanaf welke leeftijd kan ik als animator aan de slag?
Al onze animatoren zijn minstens 18 jaar.
Vanaf 16 jaar kan je mee in een logistieke functie (keuken- en onderhoudspersoneel). Of je kan deelnemen aan de cursus Taalanimator in
het Jeugdwerk. De zomer volgend op de cursus kan je dan mee op kamp
als stagiair-animator.
Wat wordt er van mij verwacht?
Je houdt van talen, werkt graag met kinderen en jongeren, je bent een
teamplayer, creatief, enthousiast, neemt graag initiatief en je staat je
mannetje? Dan ben je de vrijwilliger die wij zoeken.
Hoe kan ik me voorbereiden?
Neem deel aan:
• Vanaf 16 jaar - Cursus Taalanimator in het jeugdwerk. Tijdens deze
zesdaagse cursus leer je hoe je met kinderen en jongeren omgaat,
spelen maakt, ateliers voorbereidt ... Na onze cursus Taalanimator
in het jeugdwerk volg je een stage op een taalkamp. Rond je die succesvol af? Dan ontvang je het attest Animator in het jeugdwerk dat
erkend is door de Vlaamse overheid.
• Vanaf 18 jaar - Basis vormingsweekend Taalanimator bij Roeland.
Tijdens het vormingsweekend krijg je alle info over hoe wij werken en
volg je workshops waar je leert hoe je interactieve lessen opbouwt,
sportsessies geeft, …
Heb je het basisvormingsweekend Taalanimator bij Roeland gevolgd?
Dan krijg je voorrang op een plekje op één van onze kampen.
Is mijn Frans of Engels goed genoeg om mee te gaan als
vrijwilliger op een Frans of Engels kamp?
Roeland organiseert kwaliteitsvolle taalvakanties en dus verwachten
we dat onze taalanimators het Frans of Engels goed beheersen. Wie
voor het eerst met ons op kamp gaat als taalanimator, wordt daarom
vooraf beoordeeld op zijn of haar talenkennis. Dat gebeurt tijdens het
vormingsweekend of tijdens een gesprek.
Het is ook mogelijk om mee te gaan op onze Nederlandse taalvakanties
of in een logistieke functie. Wanneer je voor die laatste optie kiest, kan
je je talenkennis op het kamp bijschaven zodat je doorgroeit naar een
functie als animator.
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Kan ik zelf kiezen wanneer en waar ik aan de slag ga?
We vragen je op voorhand voor welke kampen je interesse hebt. Uiteraard doen wij ons best om je je eerste voorkeur te geven, maar we
kunnen niets garanderen.
Wanneer weet ik of ik aan de slag mag?
Na het volgen van het vormingsweekend of na het gesprek met een
Roeland-medewerker brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte.
Leer ik het team waarin ik terechtkom op voorhand kennen?
Je krijgt op voorhand een mail van je kampverantwoordelijke met alle
info, het telefoonnummer bij vragen, wat je moet meenemen, …
Hoeveel tijd moet ik vrijmaken voor Roeland voor het kamp
waaraan ik deelneem start?
Roeland voorziet al het materiaal zodat je niets hoeft te doen voor de
start van het kamp. Je komt ook 1 dag vroeger aan op het kamp zodat
je de andere vrijwilligers leert kennen en de nodige voorbereidingen
kan treffen. Ook tijdens het kamp heb je tijd om lessen, spelen, uitstappen … voor te bereiden.
Maar het is altijd handig dat je op voorhand al eens nagedacht hebt
over welke activiteiten je wil doen op het kamp.
Uiteraard mag je met de andere vrijwilligers op voorhand afspreken.
Je bent altijd welkom in het Roeland-kantoor. Wij kunnen een vergaderzaal voorzien, zaken uitprinten en we zorgen voor een broodje als
lunch.
Zijn er kampen met overnachtingen of niet?
Voor -12 jaar zijn er kampen met en zonder overnachting. Die vinden
plaats in Gent, Oostakker en Nieuwpoort. De kampen voor +12-jarigen
zijn meestal met overnachting.
Hoe ziet zo’n kampdag eruit?
De dagindeling verschilt per kamp, locatie, duur en thema. Volgende
activiteiten komen aan bod: speelse taalateliers, sport en creatieve
workshops naar keuze, grote spelen, zangmomenten en één of meerdere uitstappen.
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Hoe ondersteunt Roeland mij in mijn opdracht?
Je krijgt heel veel ondersteuning van de verantwoordelijken. Zij staan je
graag bij met raad en daad. En ook van de andere vrijwilligers mag je
zeker een helpende hand verwachten.
Bovendien is al het materiaal ter plaatse, zowel didactisch als creatief.
Tijdens het jaar kan je bij Roeland tal van vormingen volgen. Die zijn
gratis. Schrijf je daarom zeker in op onze nieuwsbrief zodat je op de
hoogte bent.
Krijg ik een vergoeding?
Ja, je krijgt bij Roeland een vrijwilligersvergoeding. Hoeveel die bedraagt hangt af van de duur van het kamp en van je functie.

Waar meld ik me aan?
Overtuigd om vrijwilliger te zijn bij Roeland? Fantastisch! Maak je profiel aan op www.mijn.roeland.be. Wij nemen dan contact met je op.

www.roeland.be
info@roeland.be
Tel. 09 221 60 44

Krijgslaan 18-22
9000 Gent

@vzwroeland

www.roeland.be

