Coaches gezocht!
Wil jij je ervaring delen met leerlingen
van het Calvijn College? Wij zijn op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers
die in het najaar van 2022 een jongere
willen coachen!
Als coach begeleid je een derde- of
vierdejaars leerling bij het maken van een
keuze voor een vervolgopleiding en de
oriëntatie op een toekomstig beroep. Dit
doe je, op vrijwillige basis, gedurende vijf
weken (1 dagdeel per week) binnen een
programma dat door het Calvijn College
is samengesteld. De eerste bijeenkomst
bestaat uit een training van een ervaren
coach. Tijdens deze training krijg je uitleg
over het project en handvatten voor het
coachen van leerlingen.
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Het coachproject
Sommige leerlingen hebben al een heel
duidelijk beeld van welke opleiding ze
willen volgen en wat ze willen worden,
anderen hebben nog geen idee. Als coach
ga je samen met een leerling op zoek naar
wat het beste past. Je laat ze verschillende
werkplekken zien of helpt ze bij het vinden
van de geschikte opleiding.
Een unieke ervaring
Het coachproject is niet alleen een
interessante ervaring voor de leerlingen,
maar ook een unieke ervaring voor
coaches. In alle gevallen heeft dit project
maatschappelijke betekenis, en het Calvijn
beschouwt de samenwerking met de
coaches dan ook als zeer waardevol.
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COACHING Agenda
November-december
Datum

Dagdeel

Inhoud

Dinsdag 8 november
Dinsdag 8 november
Vrijdag 11 november

09.00 - 12.00
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00

Training Coaches 4F
Training Coaches 4G
Training Coaches 4H

Dinsdag 15 november
Dinsdag 15 november
Vrijdag 18 november

09.00 - 12.00
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00

Kennismaking leerlingen 4F
Kennismaking leerlingen 4G
Kennismaking leerlingen 4H

Dinsdag 29 november
Dinsdag 29 november
Vrijdag 2 december

09.00 - 12.00
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00

1e werkbezoek leerlingen 4F
1e werkbezoek leerlingen 4G
1e werkbezoek leerlingen 4H

Dinsdag 6 december
Dinsdag 6 december
Vrijdag 9 december

09.00 - 12.00
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00

2e werkbezoek leerlingen 4F
2e werkbezoek leerlingen 4G
2e werkbezoek leerlingen 4H

Dinsdag 13 december
Dinsdag 13 december
Vrijdag 16 december

09.00 - 12.00
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00

Afronding en presentatie 4F
Afronding en presentatie 4G
Afronding en presentatie 4H

Pauzeweek

Toelichting schema
Als vrijwilliger kies je op welk dagdeel
(ochtend of middag) je vijf keer coach
wilt zijn. Je coacht steeds dezelfde
leerling dus je komt steeds op hetzelfde
dagdeel.
Corona maatregelen
Uiteraard houden we rekening met de
op dat moment geldende maatregelen
rondom corona. Er zijn in en rondom
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school voldoende mogelijkheden om dit
op te vangen.
Meer informatie over het
coach-project of wil je je aanmelden
als coach?
Neem vrijblijvend contact op!
Stuur een mail naar
coach@calvijncollege.amsterdam
Contactpersoon is Suzan van Westerlaak.
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