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Jobstudenten sportkampen
Heb jij het in je om groepen kinderen (lager onderwijs of kleuters) te begeleiden en te entertainen? Ben je beschikbaar tijdens de
schoolvakanties? Als monitor sta je in om een sportkamp te begeleiden. Ook de voorbereiding en organisatie van de activiteiten
behoren tot jouw functie.
Voorwaarden:
 In 2022, 17 jaar worden/ zijn of ouder
 Je kan goed met kinderen om.
 Je bent creatief, sociaal, dynamisch, goedlachs en enthousiast.
 Je bent sportief, weet van aanpakken en bent supergemotiveerd.
 Je hebt een groot verantwoordelijkheidszin.
 Voor de kleuterkampen graag kleuterjuffen/meesters, studenten die opleiding kleuteronderwijs volgen. Of zeer veel ervaring
hebben met kleuters.
 Ervaring is vereist! Babysitten is iets helemaal anders dan 15 kindjes een uur spelletjes aan te bieden. Hiervoor moet je goed
voorbereid zijn en er ook staan!

Periodes:
* Krokusvakantie sportkampen
- Kleuters: van maandag 28 februari tot en met woensdag 2 maart 2022

- Lager onderwijs: van maandag 28 februari tot en met woensdag 2 maart 2022
* Paasvakantie sportkampen
- Kleuters: van maandag 11 april tot en met donderdag 14 april 2022
- Lager onderwijs: van maandag 11 april tot en met donderdag 14 april 2022
- Tieners: op dinsdag 12 april 2022 ==> avonturendag
* Zomervakantie sportkampen
- Kleuters week 1: van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli 202
- Kleuters week 2: van dinsdag 12 juli tot en met vrijdag 15 juli 2022
- Lager onderwijs week 1: van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli 2022
- Lager onderwijs week 2: van dinsdag 12 juli tot en met vrijdag 15 juli 2022
- Tieners: van maandag 22 augustus tot en met donderdag 25 augustus 2022
* Herfstvakantie sportkampen
- Kleuters: van woensdag 1 november tot en met vrijdag 3 november 2022
- Lager onderwijs: van woensdag 1 november tot en met vrijdag 3 november 2022
- Tieners: op woensdag 2 november 2022 ==> ski- en snowboarddag
Let wel: de data voor de herstvakantie zijn voorlopig en kunnen nog gewijzigd worden.
Sollicitatietermijn: Inschrijven kan het ganse jaar door (elke schoolvakantie, behalve kerstvakantie, gaat er een sportkamp door).
Meer info: sportdienst - tel.013 67 01 10 – vrije.tijd@laakdal.be (mailto:vrije.tijd@laakdal.be)
Interesse: vul het dan het online sollicitatieformulier (/sollicitatieformulier-monitoren-sportdienst) in.
Enkele belangrijke mededelingen:
 Sollicitatie is enkel geldig als een uittreksel uit het strafregister (model 596.2) voorgelegd wordt en dit ten laatste bij de
ondertekening van het contract. Dit uittreksel kan je opvragen bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je woont.
Woon je in Laakdal? Dan kan je jouw uittreksel hier (/uittreksel-uit-het-strafregister) online aanvragen.
 Een jobstudent mag elk kalenderjaar 475 uur werken tegen verminderde sociale bijdragen. Meer dan 475 uur werken mag,
maar dan worden de sociale bijdragen hoger vanaf het 476ste gewerkte uur. Meer info hierover kan je hier
(https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/over-contingent/wat-is-het-contingent.html) terugvinden. Gemeente/OCMW
Laakdal stellen enkel jobstudenten te werk die in aanmerking komen voor de verminderde sociale bijdragen.
 Een monitor mag 25 kalenderdagen per kalenderjaar werken. Zolang je dit niet overschrijdt, moet je geen sociale
zekerheidsbijdrage betalen. De combinatie van monitor voor 25 dagen en 475 uren met een studentenovereenkomst is
perfect mogelijk.
 Wil je ook graag weten hoeveel je maximaal mag verdienen om ten laste te blijven bij je ouders? Klik dan hier
(https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student/ten_laste#q2) voor meer info.

 Contactinformatie
Personeel (/personeel)

Gemeentehuis
Markt 19
2430 Laakdal
T 013 67 01 10
personeel@laakdal.be (mailto:personeel@laakdal.be)

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00
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