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

SCOOL

Adres:

Bresterstraat 15

Datum aanvraag: 20/4/2020

Plaats:

Den Haag

Postcode: 2523XC

Website:
Beknopte
omschrijving van de
organisatie

www.scool.nu
SCOOL is een cluster van 6 scholen in de wijk Laak die bovenop het reguliere
naschoolse aanbod nog meer activiteiten kan bieden, ook in en voor de wijk, zodat er
nog meer beweegkansen zijn voor de kinderen in onze doelgroep.

SBB certificering

Ja, nr:

Nee

Is het een meerjarig project?

Ja, hoeveel jaar? Scool bestaat al + 10 jaar

Bereid deze aan te vragen

□X Ja

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.

•

•
•
•

Uitvoeren van onderzoek naar sportdeelname en
keuze, en eigen ontworpen onderzoek in de
nieuwe tijd (na Corona)
Elke week vergaderen over de lopende zaken.
Ondersteunen bij de naschoolse sporten op alle
SCOOL scholen in de periode tot de kerst.
Organisatie / plannen evenementen.

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

•

Naast een aantal evenementen voor onze scholen, met
hoogtepunt de Koningsspelen 2021 voor alle 1600
leerlingen op 2 locaties !!, ben ik nadrukkelijk op zoek
naar de mogelijkheden voor het opzetten van
schoolsportverenigingen op alle SCOOL scholen. Dat is
een proces dat komend jaar moet worden ingezet.

•

De studenten hebben een goed beeld van de
doelgroep van het SCOOL project en schrijven een
advies voor de volgende groep TP.
Alle evenementen zijn professioneel voorbereid,
uitgevoerd en geëvalueerd.
Iedere TP heeft nadrukkelijk gewerkt aan de
verbeteringen van zijn talenten en tekortkomingen.
Het plan voor de schoolsportvereniging is af en op 1
school kan de pilot starten.(of is al gestart)

•
•
•
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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.

•
•
•
•
•
•
•

Het PVA is af en goedgekeurd (okt./nov.)
POP document per student ingeleverd en besproken
met.
Onderzoek uitvoeren. (nov./dec.)
Januari het eerste evenement in de
praktijk.(trefbaltoernooi groep 8)
In April de Koningsspelen !!
In mei afronden van document SSV.
In juni het rugbytoernooi voor groepen 6.

Exclusief alle zaken die vanuit de opleiding worden gevraagd.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
•
•
•
•
•
•

Donderdagen aanwezig van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Vergaderen met elkaar(voorzitten om toerbeurt, notuleren enz.): wekelijks.
Vergaderen met de projectgroep KS 2021.
Positieve inbreng in het team vanwege samenwerking.
Onderzoek ontwerpen / uitvoeren / analyseren / advies en conclusie schrijven.
Contact maken en onderhouden met het netwerk rondom SCOOL. (voor zover relevant)

Overige bijzonderheden / opmerkingen
Dit schooljaar ben ik langdurig uit de roulatie geweest en derhalve het TP project moeten afblazen omdat je dit
niet zo makkelijk overdraagt. Heel veel zin om komend jaar met een groep studenten aan de slag te gaan.
Naast het zakelijke hoop ik vooral middels het onderlinge contact met de individuele studenten een steentje
bij te dragen aan hun ontwikkeling als mens. Tijdens de sollicitatie zal er wel degelijk een klik moeten zijn !!

Voorwaarden van de Teamplayers opdracht
De begeleider vanuit de opdrachtgever is bereid max 100 uur te investeren. De
begeleiding bestaat onder meer uit:

✓ Kennismakingsgesprek voeren met Teamplayers
✓ Coaching on the job leveren, in samenspraak met de docentbegeleider
✓ Structureel (bv 2 wekelijks) overleg met de Teamplayers
✓ Deelnemen aan bijeenkomsten (intervisie en presentaties), 3 x per jaar (circa 9 uur)
✓ Beoordelen van Teamplayers (functioneringsgesprekken)
Binnen de Teamplayers opdracht kunnen MBO-studenten:

✓
✓

Kerntaken afsluiten door middel van proeven van bekwaamheid. (zie bijlage II Kerntaken &
proeven van bekwaamheid)
Een urenregistratie van aanwezigheid af laten tekenen. (bijlage III Urenregistratie MBO)

De opdrachtgever stelt op locatie ter beschikking:

✓ Werkplek voor Teamplayers
(pc’s, telefoon, internet)

✓ Vergaderplek voor Teamplayers
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