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

Bouwlust Schoolsport Team

Adres:

Beresteinlaan 267

Datum aanvraag:

Plaats:

Den Haag

Postcode: 2542jg

Website:
Beknopte
omschrijving van de
organisatie

www.degymzaal.nl
Samenwerking van 6 basisscholen in de wijk Bouwlust.

SBB certificering

ja

Is het een meerjarig project?

ja

Bereid deze aan te vragen

□ Ja

Beschrijving van de uitvoeringsopdracht
Welke uitvoerende werkzaamheden
kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al
oppakken?

- Het maken van een taakverdeling
- Het bijhouden van de website
- Ondersteuning + zelf geven reeds lopende naschoolse
activiteiten
- Aan de slag met onderzoek sportinteresse

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

Het zwaartepunt van de opdracht ligt op het terrein van
evenementenorganisatie als middel om te zorgen voor meer
sportparticipatie in de wijk Bouwlust. Deze wijk ligt in het
stadsdeel Escamp, waar slechts de helft van de mensen
voldoende beweging krijgt. Door kinderen te stimuleren om te
bewegen en sporten en hierin samen te werken met
verschillende partijen proberen we de wijk een boost te geven.

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!

Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de sportinteresse van
de basisschoolleerlingen van BST. Op basis van hun interesse
wordt een mooi en levendig aanbod van naschoolse sport
gecreeerd voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 op de Sportcampus
Zuiderpark. Hierbij worden zowel de faciliteiten van de
Sportcampus Zuiderpark als de samenwerking met Yuwa
(fitness) en Marris Gym (kickboksschool) benut.
De organisatie van de Koningsspelen voor de groepen 5 t/m 8
van het Bouwlust Schoolsport Team. Twee gave dagen waarbij
plezier en sportiviteit centraal staan.
I.s.m. WRC een Haagsch rugby scholen-toernooi opzetten.
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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.

Tussenproducten:
- Plan van aanpak naschoolse sport
- Enquete sportinteressemeting
- Onderzoeksresultaten enquete
- Plan van aanpak Koningsspelen
- Dagdraaiboek Koningsspelen
- Plan van aanpak rugby scholen-toernooi
- Dagdraaiboek rugby scholen-toernooi

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
Begeleiden van de naschoolse sport.
Begeleiden van de kinderen
Sportdag organiseren

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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