Service Gilde Roermond

De gildevrijwilliger

Service Gilde Roermond is sinds 1991
actief en heeft als doelstelling:
Het delen van kennis, ervaring en
vaardigheden door vrijwilligers.

Deel je graag kennis, ervaring of vaardigheden? Sluit je dan aan bij Service
Gilde Roermond en wordt gids, begeleider, coach of zet je in voor een van
de landelijke Gildeprojecten. Wij maken
je graag wegwijs in onze inspirerende
organisatie die deel uitmaakt van de
koepelorganisatie Gilde Nederland, waar
ruim 50 Gilden bij zijn aangesloten.

Service Gilde Roermond bemiddelt,
coördineert en stimuleert het contact
met iedereen die kennis, ervaring en
vaardigheden belangeloos aan anderen
wil overdragen. Het aanbod van de circa
100 zeer gemotiveerde vrijwilligers die
bij het Gilde actief zijn, is zeer divers en
bestrijkt een breed scala op het gebied
van educatie, kunst, historie, sociale en
maatschappelijke kennis.

Vrijwilligers delen kennis, ervaring en vaardigheden
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Activiteiten/projecten:

BijenProject
Coach4you (landelijk project)
ComputerCafé / Leercentrum Seniorweb
Fietstochten
Individueel Advies
NatuurWandelingen
SamenBuiten
SamenSpraak (landelijk project)
StadsWandelingen
TaalCafé
VertelProject
ZomerSchool (in ontwikkeling)
Scan de QR-code en bekijk
alle informatie op onze website
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Coach4you
helpt kinderen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken succesvol door de brugklas

T: 06 23 9740 59
E: info@servicegilderoermond.nl
W: servicegilderoermond.nl
F: facebook.com/servicegilderoermond

Coach4you
helpt kinderen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken succesvol door de brugklas
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aanwezig zijn. De beleidsgroep van
Coach4you bepaalt op basis van deze
gesprekken welke leerlingen begeleiding krijgen van Coach4you.
De leerling krijgt zo een coach toegewezen, die past bij zijn/haar begeleidingswensen. Er wordt een contract getekent
door leerling, ouders en coach.
Wa t i s C o a c h 4 y o u ?

coaches

Coach4you is een preventief mentorproject van Gilde Nederland dat zich richt
op het voorkomen van schooluitval.
In de gemeente Roermond wordt het
project uitgevoerd door Service Gilde
Roermond. Het project richt zich op
leerlingen die moeite hebben met de
overstap van de basisschool naar het
voortgezet onderwijs. Om die overstap
op een goede manier te maken, levert
Coach4you vrijwilligers(coaches) die
in overleg met de ouders de leerling
ondersteunen. Het doel is dat de leerling tijdens de coachingsperiode zoveel
vaardigheden ontwikkeld dat de coach
overbodig is. De coach is doorgaans een
hoogopgeleide vrijwilliger.

Service Gilde Roemond beschikt over
vrijwillige coördinatoren voor dit project. Deze coördinatoren hebben kennis
en ervaring op het gebied van onderwijs en coaching. Zij zorgen voor de
werving, selectie en begeleiding van de
coaches en vormen de beleidsgroep.

selectie leerling

Werkwijze

De selectie van leerlingen vindt plaats
door de leerkracht van groep 8 van de
basisschool in overleg met de intern begeleider van de school. De school meldt
een leerling aan bij het Coach4you project. Er volgt een kennismakingsgesprek
van een coördinator van Coach4you
bij de leerling thuis, waarbij de ouders

De coach ondersteunt de leerling en
ouders bij de overgang van groep acht
naar het eerste jaar van het voortgezet
onderwijs tot maximaal de kerstvakantie van het tweede jaar van het voorgezet onderwijs (ongeveer anderhalf jaar).
De coach komt eenmaal per week bij de
leerling thuis en zal hem begeleiden bij

het plannen van huiswerk en het vinden
van de juiste manier van leren. Ook kan
de leerling zaken die op school spelen
met de coach bespreken.
E n t h o u s i as t e n b e v l o g e n

Voor de leerling speelt het enthousiasme en de bevlogenheid van de coach
om iets te bespreken een grote rol.
Hierdoor zal de coach de leerling op positieve wijze stimuleren. De coach helpt
tevens bij het creëren van een geschikte

ondersteuning

Coaches krijgen ondersteuning van de
leden van de beleidsgroep. Er zijn regelmatig intervisiebijeenkomsten en
themabijeenkomsten waarin coaches
hun ervaringen uitwisselen. Startende
coaches krijgen een eendaagse landelijke training en voor meer ervaren coaches zijn er Verdiepingsdagen.

plek waar de leerling rustig zijn huiswerk
kan maken. Ook aan de vrijetijdsbesteding van de leerling zal aandacht geschonken worden.
Vrijwilliger

Lijkt het je leuk om een scholier te coachen? Wij zijn altijd op zoek naar mensen
die zich circa twee uur per week beschikbaar willen stellen als coach.
Neem voor meer informatie contact op
met de coördinator van Coach4you:
Mevrouw Irene Snoeijs
Groenstraat 39a
6074 EJ MELICK
T: 0475 319915

