Spelregels t.b.v. vrijwilligers die optreden als Begeleider Scholenproject


Handvaardigheid en techniek terug op de basisschoolschool
Er mag eigenlijk geen leerling de basisschool verlaten, voordat hij kennis gemaakt
heeft met techniek!
Daarom zijn er door ’t Gilde de Bevelanden een aantal handvaardigheidsprojecten op
scholen opgezet.
De betrokken organisaties zijn Stichting ’t Gilde de Bevelanden en scholen op
Noord- en Zuid Beveland.



Begeleiders van ‘t Gilde zijn mensen, die kinderen van groep 7 en 8 begeleiden bij
techniek en handvaardigheidsprojecten op de Buitenschoolse Opvang.



Het project houdt in dat kinderen in een aantal middagen na schooltijd aan het werk
gaan met een mix van techniek en handvaardigheid.



Doelgroep: Groep 7 en 8, leeftijd van 9 tot 12 jaar. De kinderen kunnen zich hiervoor
inschrijven en er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor materiaalkosten. Het
voordeel hiervan is dat er alleen gemotiveerde kinderen in de groep zijn. De
groepsgrootte is gesteld op maximaal 8 om elk kind goed te kunnen begeleiden



Het is niet toegestaan voor werkzaamheden als begeleider scholenproject van ‘t
Gilde een geldelijke vergoeding te vragen en mogen 't Gilde niet gebruiken als een
opstapje naar een eigen praktijk of overstappen naar een andere instelling met
gebruikmaking van bij 't Gilde opgedane kennis, tenzij met toestemming van het ‘t
Gilde.



Eventuele reiskosten, die de begeleider maakt om de begeleiding te geven, dan wel
reiskosten voor andere activiteiten, die de begeleider op uitdrukkelijk verzoek van ’t
Gilde verricht, kan hij declareren bij ’t Gilde de Bevelanden.



De begeleider, die zelf niet beschikt over een w.a.-verzekering, kan in voorkomende
gevallen t.a.v. zijn Gilde-activiteiten een beroep doen op de collectieve
aansprakelijkheidsverzekering die 't Gilde heeft afgesloten of welke valt onder de
aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilligersverzekering van de diverse
Gemeenten.



Het is van belang dat de begeleider zich op de hoogte houdt van de ontwikkelingen
op zijn eigen deskundigheidsgebied.



Indien de subsidie afhangt van het aantal koppelingen, kan de begeleider worden
gevraagd rechtstreekse contacten buiten 't Gilde om ook aan te melden.

