Infobrochure voor vrijwilligers

Project “Broeiklas voor Talent”
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HET PROJECT “BROEIKLAS VOOR TALENT”
Hé jij daar, ja jij!
Leuk dat je interesse hebt in
het project “Broeiklas voor
Talent”!
In deze infobrochure
schetsen we kort wie we zijn,
wat we doen en wat je kan
verwachten.
We willen op een sociale
manier ons steentje
bijdragen tot een betere
samenleving met kansen
voor iedereen. Door
vrijwilliger te zijn werk je
mee aan de toekomst van de
kinderen, help je hen te
groeien in hun
persoonlijkheid en hun
kansen! Samen ga je op zoek
naar hun talenten, want dat
heeft iedereen! Stap voor
stap krijgen kinderen meer
zelfvertrouwen, en dat mede
dankzij onze vrijwilligers.
Niet alleen kinderen doen
groeien, maar ook onze
vrijwilligers. Veel vrijwilligers
halen er bakken positieve
energie uit!
Wil je meer te weten komen
over het project “Broeiklas
voor Talent”? Lees dan snel
verder!
Hopelijk tot binnenkort?
Het Broeiklas-team

Broeiklas voor Talent is een initiatief in Aalst dat
studiebegeleiding biedt aan kwetsbare lagere schoolkinderen.
Momenteel ondersteunt Broeiklas 85 kinderen bij hun
huiswerk. De kinderen komen uit 17 verschillende scholen.
Deze kwetsbare kinderen
lopen vaak een hoger
risico
op
schoolachterstand. Dit is
vooral
wanneer
hun
ouders hen thuis niet
kunnen ondersteunen of
helpen in het schoolgebeuren door gebrek aan vakspecifieke
kennis of onvoldoende kennis van de onderwijstaal. Sommige
ouders hebben geen (voldoende) financiële draagkracht om
dure privéstudiebegeleiders in te schakelen.
Broeiklas streeft ernaar om de taal- of leerachterstand van
begeleide leerlingen weg te werken en te voorkomen, om
zodoende het vroegtijdig schoolverlaten te beperken. We
willen dat de slaagkansen en de schoolloopbaan van kinderen
bepaald worden door hun talenten en niet door de sociale,
economische of culturele achtergrond van het gezin waarin ze
opgroeien.

Ouderbetrokkenheid stimuleren
Naast de studiebegeleiding wil het project ook de
zelfredzaamheid van de ouders verhogen door hen praktische
tips en vaardigheden aan te reiken. Broeiklas wil de
schoolbetrokkenheid van ouders verhogen door ouders actief
te betrekken in het studiebegeleidingtraject van hun
kind(eren). Zo stimuleert Broeiklas ouders om in gesprek te
gaan met de vrijwilliger die
hun kind begeleidt. Het doel
is dat ze later zelfstandig hun
kind(eren) thuis kunnen
opvolgen en ondersteunen in
hun studies.
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.
4 studiebegeleidingsessies per week:
➢
➢
➢
➢

maandag van 17u tot 18u
donderdag van 17u tot 18u
zaterdag van 10u tot 11u
zaterdag van 11u15 tot 12u15

De studiebegeleiding vindt plaats in het gebouw De Gendarmerie, gelegen in Denderstraat 22, 9300
Aalst.
“De Gendarmerie” ligt op amper 250m van het station Aalst en is dus makkelijk toegankelijk met het
openbaar vervoer. Wie met een auto komt kan in Denderstraat of in de aanpalende straten parkeren.
Uiteraard kan je ook met de fiets komen.

VERLOOP STUDIEONDERSTEUNING
Een kwartier voor de studiebegeleiding worden de vrijwilligers verwacht. Ze krijgen de individuele fiche
van het kind dat ze gaan begeleiden. Op deze fiche kan de vrijwilliger enkele persoonsgegevens,
feedback van de (zorg)leerkracht en van de vorige vrijwilligers lezen. Elke vrijwilliger begeleidt
maximum 2 kinderen.
1. Begroet het kind en stel jezelf voor. Vraag eens naar de schoolsfeer.
2. Overloop de schoolagenda en bekijk wat er gedaan moet worden. Ga na of het kind weet wat
het moet doen.
3. Probeer zoveel mogelijk het kind zelfstandig zijn huiswerk te laten maken. Geef hem/haar de
ondersteuning waar het nodig is.
4. De opdracht verloopt in 4 stappen, volgens de zelfinstructiemethode van Meichenbaum.
✓ Definieer wat er moet gedaan worden.
✓ Overleg hoe dat moet gedaan worden.
✓ Werk taak per taak af.
✓ Evalueer. Wat vond het kind er zelf van? Wat was moeilijk, wat was gemakkelijk?
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5. Tijd over? Neem eens een kijkje in onze kast met didactische materialen! Dit zijn enkele
mogelijkheden: boekje lezen, oefenblaadje maken, educatief spelletje spelen, oefeningen
maken op de laptop….
6. Elk kind heeft een individuele fiche. Dit werkt parallel met de schoolagenda. Na de
studiebegeleiding vul je de individuele fiche van het kind aan. Daarnaast schrijft elke vrijwilliger
in de schoolagenda: “Broeiklas, datum, jouw voornaam, beschrijving van de activiteit, een sterk
punt van het kind.” Zo is de leerkracht op de hoogte wanneer het kind naar Broeiklas is geweest
en op wat we hebben geoefend.
7. Op het einde van de studiebegeleiding worden ouders gestimuleerd door de
projectcoördinator om in gesprek te gaan met de vrijwilliger die hun kind ondersteund heeft.
Hoe is de studiebegeleiding verlopen? Wat ging goed en minder goed? Moet er thuis nog iets
worden afgewerkt?
8. Na de les is er een mogelijkheid voor een korte debriefing over de ervaringen tijdens de
huiswerkbegeleiding. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers feedback geven om de werking te
verbeteren. Elke feedback is goed en welkom, want we willen ook uit fouten leren en feedback
doet Broeiklas groeien.

Zelfstandig groepje
DOEL
Bij Broeiklas willen we kinderen zelfstandig leren werken met een stappenplan dat structuur biedt.
Hiervoor werken we volgens de zelfinstructiemethode van Meichenbaum (beertjesmethode)1. Het
doel is dat ze thuis ook zelfstandig aan de slag kunnen gaan met hun huiswerk. Daarnaast willen we
meer inzetten op het verwerven van een eigen studiemethode.
We beschouwen dit zelfstandig groepje als een tussenstap tussen individuele begeleiding – thuis
helemaal zelfstandig werken. In het zelfstandig groepje zitten 3 à 6 kinderen (vanaf het 3de leerjaar)
die ondersteund worden door 1 à 2 vrijwilligers.

JOUW TAAK
In het zelfstandig groepje heeft de vrijwilliger als rol ‘de toezichtshouder’. De kinderen leren hoe ze
zelfstandig aan de slag moeten gaan tijdens in dit ‘zelfstandig groepje’: “Hoe start je aan je huiswerk?
Wat heb je allemaal nodig? Wat ga je wanneer doen (=plannen)? Hoe kan je controleren?”. De
kinderen gaan individueel aan de slag met hun huiswerk. De vrijwilliger biedt meer ondersteuning bij
de aanpak van het huiswerk, dan het inhoudelijke aspect van het huiswerk. Probeer kinderen actief
aan de slag te laten gaan volgens de zelfinstructiemethode van Meichenbaum. Ondersteun hen hierin
waar nodig.
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Gebaseerd op het boek: Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren (Kaat Timmerman)
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VRIJWILLIGERS
Er zijn verschillende vrijwilligerstaken bij Broeiklas.

Logistieke vrijwilligers
Een logistieke vrijwilliger helpt bij het openen en sluiten van de lokalen, het onthaal van kinderen en
vrijwilligers, koffiezetten, uitdelen van de drankjes en koekjes voor de kinderen en vrijwilligers, de kast
met didactisch materiaal op orde stellen, bijstaan bij de afwas van de bekers. Logistieke vrijwilligers
kunnen ook ondersteuning bieden bij de organisatie van vormingen: broodjes voorzien,…

Studiebegeleiders
De vrijwilliger ondersteunt het leerproces van het kind en begeleid de kinderen bij hun huiswerk. De
basistaken zijn: opvolgen van de te maken huiswerk, extra uitleg geven indien nodig, motiveren om
huiswerk te maken. Hierbij staan enkele aspecten centraal:
✓
✓
✓
✓

uitleg geven bij het huiswerk
structuur bieden bij de aanpak van het huiswerk
ondersteunen waar het kind moeilijkheden ervaart
studiemethodieken aanleren

De vrijwilliger geeft het kind positieve bekrachtiging zodat het kind zelf ook gelooft in zijn/haar
mogelijkheden. Daarbij ligt de nadruk op het stimuleren van het kind om zelfstandig taken te maken
en van fouten te leren. Verder kan de vrijwilliger ook de ouders aanmoedigen om tijd en ruimte te
maken om het huiswerk thuis een plek te geven.

Heb je nog andere talenten die je graag wil inzetten bij Broeiklas?
Laat ons zeker iets weten!
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PROFIEL VRIJWILLIGERS
Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij:

op een respectvolle manier omgaat met kinderen;

kan luisteren en geduld heeft;

positief is ingesteld;

een hart voor kinderen heeft;

in kansen voor mensen gelooft;

gelooft in ieders talenten en groeimogelijkheden;

op het niveau van het kind de huistaken kan uitleggen;

een discrete manier met informatie kan omgaan

Vrijwilligers bij Broeiklas hebben geen pedagogische achtergrond nodig. De studiebegeleiding kan je
vergelijken met de ondersteuning die je als ouder zou geven bij het huiswerk van jouw eigen kind.
Studieondersteuning is vergelijkbaar met wat je thuis doet wanneer je een kind, jongere broer of zus
helpt met het schoolwerk.

Moet ik mij voor lange tijd engageren? Kan ik ook enkele dagen per maand helpen?
We maken een planning per trimester. Als vrijwilliger kan je je engageren in bepaalde weken en op
bepaalde dagen in functie van jouw beschikbaarheid.
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WAT BIEDEN WIJ JOU?
Broeiklas heeft jou heel wat te bieden:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

werken in een omgeving waar elke vrijwilliger heel erg gewaardeerd wordt
Veel liefde van onze kinderen
Een koekje/stuk fruit en een drankje tijdens de studiebegeleiding
een leuke groep vrijwilligers
Vrijwilligersverzekering
Interessante vormingen (vrijblijvend)

Om de vrijwilligers wel de nodige omkadering te bieden, organiseert Broeiklas per trimester minstens
één vorming voor vrijwilligers. De thema’s van de vormingen zijn zeer divers.
In schooljaar 2018-2019 zijn de volgende vormingen georganiseerd:
✓
✓
✓
✓

studiebegeleiding aanbieden op efficiënte en positieve manier - Odisee Hogeschool
Omgaan met kansengroepen - Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen
Spelenderwijs taal (aan)leren – Taalcoach van Stad Aalst
Ouderbetrokkenheid stimuleren - De Katrol Oostende.

Vrijwilligers kunnen zelf aangeven aan welke vormingen ze nood hebben. Geef gerust thema’s en
onderwerpen door en we bekijken wat mogelijk is.

Moet ik studieondersteuning geven in alle vakken en alle leerjaren?
Bij de inschrijving kan elke vrijwilliger aangeven welke leerjaren je het liefste begeleidt. De
projectcoördinator zal hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Elke vrijwilliger mag ook
aangeven in welke vakken hij/zij het sterkste is.
Je weet nooit op voorhand welk huiswerk kinderen krijgen. De sterkte bij Broeiklas is dat
we hier perfect op kunnen inspelen. Elke vrijwilliger heeft zijn kwaliteiten en die proberen
we optimaal te gebruiken.
Vb. Oeps, het kind dat jij begeleidt heeft rekenen als huistaak en daar ben jij net niet zo
goed in… Niet getreurd, even wisselen met een andere vrijwilliger.
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IK WIL GRAAG VRIJWILLIGER WORDEN, WAT NU?
Interesse om vrijwilliger te worden bij Broeiklas? Stuur dan een mailtje naar broeiklasvzw@gmail.com.
De projectcoördinator zal contact opnemen met jou voor een kennismakingsgesprek.

Kom gerust eens een kijkje nemen tijdens de studiebegeleiding!

CONTACT
Anse De Mil
Projectcoördinator Broeiklas
0472/51 00 09
Broeiklasvzw@gmail.com
www.broeiklas.be
Denderstraat 22, 9300 Aalst
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