Aanvraagformulier Teamplayers

Algemene informatie
Voor informatie Teamplayers zie http://www.Bureau-Sport.nl
Organisatie:

3SSport

Adres:

Engelsche Boomgaert 29

Datum aanvraag: 23 januari 2020

Plaats:

Vlaardingen

Postcode: 3131NN

Website:

www.3ssport.nl

Beknopte
omschrijving van de
organisatie

3SSpport is een sportbedrijf waar sportplezier voor de kinderen voorop staat met de
juiste begeleiding.

Beschrijving van de uitvoeringsopdracht
Welke uitvoerende werkzaamheden
kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al
oppakken? Denk aan kleinschalig
onderzoek, dagelijkse uitvoerende
werkzaamheden, activiteiten met de
doelgroep etc.

3SSport staat voor het verzorgen van bewegingsonderwijs,
clinics, VTBSO, verengingsondersteuning en evenementen. Op
dit moment krijgen wij veel aanvragen binnen voor TSO om
sport en spel te kunnen aanbieden. Deze uitvoerende
werkzaamheden kunnen vanaf dag 1 al worden opgepakt.

Bij deze uitvoerende werkzaamheden zien wij ook gelijk de
mogelijkheid om een sportplan op te stellen voor een TSO. Om
de sport en spel activiteiten meer gestructureerd te laten
verlopen.
Wij zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest met het
ontwikkelen van TSO boek. Ons voorkeur gaat er naar uit om
deze te vernieuwen en aan te laten passen naar de eisen en
mogelijkheden van de school.

Beschrijving van de overstijgende opdracht
Op welk terrein ligt het zwaartepunt van
uw opdracht ?
1. Evenementenorganisatie
2. Sportstimulering/sportparticipatie
3. Vitaliteit, gezonde leefstijl
4. Anders namelijk

De opdracht lig vooral bij sportstimulering en sportparticipatie.
Op deze manier proberen wij meer kinderen in Rotterdam in
beweging te krijgen met de juiste begeleiding.
Daarnaast lig de opdracht ook bij bewegingsonderwijs, clinics,
VTBSO en verenigingsondersteuning.
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Aanvraagformulier Teamplayers
Wat is het concrete eindresultaat dat u in
juni opgeleverd wilt zien? Dat kunnen
meerdere resultaten zijn.
Geef Teamplayers hiermee een stip op de
horizon!

Benoem een aantal concrete
tussenproducten die Teamplayers in de
periode september-juni moeten
opleveren. De periode van 10 maanden is
voor een gemiddelde Teamplayer groep
lang. Tussentijdse resultaten zijn
noodzakelijk om een goed eindresultaat
neer te zetten.

1.
2.
3.

Sportplan voor bij een TSO
Gestructureerd uitvoerend draaiend TSO
Het binnen halen van een nieuwe TSO school.

Een aantal concrete tussenproducten;
- Een opzet van een sportplan
- Het opzetten van de kernwaarde van een TSO
- Voorbereiding hoe een TSO beste gestructureerd kan
worden van begin pauze tot eind pauze.
- Benaderplan voor nieuwe TSO school.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
-

Dagelijkse sportieve uitvoerende werkzaamheden, zoals sport en spel
Ontwikkelen van sportplan
Benaderplan opstellen voor nieuwe TSO
Marketing gerichte taken, zoals content creëren (flyers, teksten enz.).
Opstellen van een algemene TSO lesvoorbereiding

Overige bijzonderheden / opmerkingen
Er is bij 3SSport op kantoor genoeg werkruimte en wifi. Helaas kunnen wij niet voor alle studenten een laptop
of PC beschikbaar stellen.
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