Ben jij een student met
een
voor kinderen?
Interesse?
Neem contact op met
Begeleid Wonen Tienen vzw
Beauduinstr 150
3300 Tienen
elke.caes@begeleidwonentienen.be
Tel: 016/ 81 48 46
Vermeld je persoonlijke gegevens:
naam + adres+ contactgegevens
(telefoonnummer en/of GSM)
geboortedatum
avond dat je beschikbaar
bent voor
huiswerkbegeleiding
voorkeursperiode (eerste of
tweede semester)

Heb je nog een
plaatsje vrij in je
boekentas voor
huiswerkhulp en
kansarmoede ?
Dit project werd mede mogelijk gemaakt
dankzij de financiële steun van:
Stad Tienen & Ministerie van onderwijs

Grijp dan je kans voor
deze unieke leerervaring!

Wat houdt deze taak in?
• Je komt gedurende 10 weken één keer
per week aan huis bij een gezin in Tienen
• Je helpt het kind met zijn huiswerktaken
• Je observeert hoe huiswerk in dit gezin
verloopt
• Je voert hierover af en toe een gesprek
met de ouders
• Je neemt - samen met de ouders - deel
aan gesprekken met de leerkracht
Wat levert dit project je op?

DE HUISWERKBRUG
zoekt gemotiveerde studenten/
vrijwilligers die gedurende 10
weken tegen een vrijwilligersvergoeding van 5 euro per
huisbezoek, kinderen (6-12j) in
kansarme gezinnen willen helpen
met hun schoolopdrachten.
Lijkt je dit iets?
Da’s 10/10!!!!!!

• Je kan een kind een tijdlang helpen en wat
meer vertrouwen meegeven
• Je leert de wereld waarin kinderen
huiswerk maken van binnenuit kennen
• Je doet nuttige praktijkervaring op
• Je krijgt de kans om je
gespreksvaardigheid met ouders,
leerkrachten en sociale werkers te oefenen
• Je verscherpt je eigen kijk op hoe jij later
wilt omgaan met gezinnen in kansarmoede
• Je kan jouw steentje bijdragen in het
dichten van de kloof die soms ontstaat
tussen school en thuis

Wat bieden wij jou aan?
• een interessante supervisie geleid door
een orthopedagoog en klinisch
kinderpsycholoog
• een bewijs van deelname aan dit
project
• Een kringwinkelfiets bij het station van
Tienen (indien nodig)
• Een vrijwilligersvergoeding van 5 euro
(inclusief verzekering en vervoersonkosten) per keer dat je aanwezig
bent in het gezin
In sommige Hogescholen kan je een
vrijstelling krijgen voor bepaalde
vakken als je deelneemt aan dit project.
Wat vragen wij van jou?
• 10 keer je naar het gezin verplaatsen met
een frequentie van 1 avond per week
• supervisiemomenten bijwonen
• minimum 1 ouders-leerkacht-gesprek
bijwonen
• Notities nemen van je indrukken
Mogelijke periodes van deelname:
Eerste trimester: oktober t.e.m. december
Tweede trimester: januari t.e.m. maart

