Vacature
sportmonitor voor
avonturenkampen
begeleider voor mountainbike en
BMX kampen

RecreActief organiseert in de vakanties avonturenkampen en mountainbike-BMX kampen voor
kinderen van 6 tot 15 jaar. Het doel is om deze jonge avonturiers een leuke tijd te bezorgen en te
overtuigen van buiten spelen en outdoor-sporten. Daarvoor zijn wij op zoek naar enthousiaste
sportmonitoren voor de avonturenkampen of assistent-begeleiders voor de fietskampen.

1. SPORTMONITOR
Functieomschrijving
Je geeft gedurende een week initiaties in verschillende outdoor-sporten. Er is een vast schema van
activiteiten per leeftijdsgroep.
Je begeleid zelfstandig een groep van maximaal 20 kinderen gedurende de hele dag.
Je stelt op voorhand het nodige materiaal op en ruimt na de activiteit op met je groep .
Je helpt de andere monitoren waar nodig en houdt gezamenlijk toezicht ’s morgens (na opstellen
materiaal) en tijdens de middagpauze.

Profiel
Je hebt een diploma Bachelor of master LO
of je bent student LO (2e jaar afgestudeerd)
of je hebt een VTS- diploma in een outdoor-sport
of je hebt een ander relevant didactisch diploma.
Of je hebt ervaring om met kinderen om te gaan op een ander gebied (vb. leiding
jeugdbeweging,…)
Je gaat goed om met kinderen en wilt je passie voor sport en bewegen doorgeven.
Je kan initiatie geven in verschillende (outdoor-)sporten of bent bereid om dit bij te leren.
Je hebt een basis kennis van EHBO of bent bereid om dit bij te leren.

Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en kan zelfstandig geschikte beslissingen nemen in moeilijke
situaties.
Je hanteert steeds het principe ‘veiligheid eerst’, maar geeft de kinderen toch de ruimte om zelf
verantwoordelijkheid op te nemen en beperkt risico te nemen.
Je motiveert de kinderen om hun grenzen te verleggen maar houdt rekening met ieders individueel
veiligheidsgevoel.
Heb je een passie voor één of meerdere buitensporten of avonturensporten (vb. klimmen,
kajak/kano, mountainbike, oriëntatielopen, ski/snowboard, surfen, survivalrun,…) dan is dit een
meerwaarde.

Aanbod
Verloning als bediende klasse C, rekening houdend met relevante ervaring.
Vergoeding woon-werkverkeer.
Een werkweek van 35u (maandag tem vrijdag, dagelijks van 9u15 tot 16u15).
Opleidingsmoment op Puyenbroeck voor alle praktische info, een initiatie in de verschillende sporten
die tijdens het kamp aan bod komen en een initiatie EHBO. (Afhankelijk van de noden.)
Toffe en natuurlijke werkomgeving, ontspannen sfeer tussen alle monitoren, ouders en kinderen.

2. ASSISTENT BEGELEIDER MOUNTAINBIKE EN BMX
Functieomschrijving
Je begeleid de mountainbike tochten zelfstandig met een deel van de groep.
Je begeleid de groep samen met de BMX lesgever voor de BMX sessies, waarbij je vooral helpt met
de organisatie en als 2de paar ogen waakt over de veiligheid.
Je stelt op voorhand het nodige materiaal op en ruimt na de activiteit op met je groep .
Je helpt de andere monitoren waar nodig en houdt gezamenlijk toezicht ’s morgens (na opstellen
materiaal) en tijdens de middagpauze.

Profiel
Je bent 18 jaar of ouder en sportief.
Je hebt een diploma Bachelor of master LO
of je bent student LO (2e jaar afgestudeerd)
of je hebt een VTS- diploma in een outdoor-sport
of je hebt een ander relevant didactisch diploma.
Of je hebt ervaring om met kinderen om te gaan op een ander gebied (vb. leiding
jeugdbeweging,…)
Je gaat goed om met kinderen en wilt je passie voor de fietssport doorgeven.

Je kan initiatie geven in verschillende (outdoor-)sporten of bent bereid om dit bij te leren.
Je hebt een basis kennis van EHBO of bent bereid om dit bij te leren.
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en kan zelfstandig geschikte beslissingen nemen in moeilijke
situaties.
Je hanteert steeds het principe ‘veiligheid eerst’, maar geeft de kinderen toch de ruimte om zelf
verantwoordelijkheid op te nemen en beperkt risico te nemen.
Je motiveert de kinderen om hun grenzen te verleggen maar houdt rekening met ieders individueel
veiligheidsgevoel.
Heb je een passie voor fietsen (alle disciplines) dan is dit een meerwaarde.

Aanbod
Verloning als bediende klasse C, rekening houdend met relevante ervaring.
Vergoeding woon-werkverkeer.
Een werkweek van 35u (maandag tem vrijdag, dagelijks van 9u15 tot 16u15).
Opleidingsmoment op Puyenbroeck voor alle praktische info, een initiatie in de verschillende sporten
die tijdens het kamp aan bod komen en een initiatie EHBO. (Afhankelijk van de noden.)
Toffe en natuurlijke werkomgeving, ontspannen sfeer tussen alle monitoren, ouders en kinderen.

3. PRAKTISCHE INFO
Locatie: provinciaal domein Puyenbroeck (sportcentrum)
Uren: maandag tem vrijdag van 9u15 tot 16u15
Periodes: alle schoolvakanties
Volgende activiteiten o.a. komen aan bod voor 1e tot 2e leerjaar:
avontuurlijke tocht, oriëntatiespelen, speeltuin, (kruis-) boogschieten en blaaspijp, steppen, bmx (in
de bossen), bosspel, teamopdrachten, bosstratego
Volgende activiteiten o.a. komen aan bod vanaf het 3e leerjaar:
Klimmen, mountainbike, archery tag, raft, teambuilding, oriëntatielopen, bosstratego, kampen
bouwen, BMX (externe monitor), avontuurlijke tocht, kajak, vlotten bouwen, hoogtouwenparcours
(externe monitor), longboard, padel, freerunning, (stunt)steppen, basketbal 3-3, pumptrack
Alle activiteiten zijn op voorhand uitgewerkt en beschreven. Uiteraard is er ruimte voor je
persoonlijke aanpak, toevoegingen, uitbreidingen,…
Meer info over de avonturenkampen kan je vinden via https://recreactief.be/avonturenkamp-zomer/

4. SOLLICITEREN
Heb je interesse en ben je één of meerdere weken beschikbaar?
Stuur dan snel een korte voorstelling van jezelf en je CV naar Hanne Soens: hannesoens@gmail.com.
Vermeld ook welke weken je beschikbaar bent en welke leeftijdsgroep je voorkeur heeft.

