
Sollicitatieformulier 

Monitor sportkampen 2020 (m/v) 

Ben je minimum 18 jaar en heb je interesse om een groep 

gedreven kinderen heel wat bij te leren. Je basisopdracht bij zo’n sportkamp bestaat uit 

het geven van sportinitiatie waar een hoofdthema centraal staat. Tevens verwachten we 

een permanent enthousiasme en inzet om in samenwerking met de sportdienst de 

deelnemers te begeleiden op een pedagogisch verantwoorde wijze. Je kan je kandidatuur 

als monitor persoonlijk indienen in sporthal de Rijdt of mailen (ben.devlieger@brakel.be) 

vóór vrijdag 24 januari 2020. 

Persoonlijke gegevens: 

  Naam en Voornaam  ------------------------------------------------------------------------------   

  Straat en huisnummer  ------------------------------------------------------------------------------   

  Postcode en gemeente  ------------------------------------------------------------------------------   

  Geboorteplaats ------------------------------------------------------------------------------   

  Geboortedatum   ------------------------------------------------------------------------------   

  Gsm  ------------------------------------------------------------------------------   

  E-mail  ------------------------------------------------------------------------------   

  Rekeningnummer BE  .  .       .  .  .  .       .  .  .  .       .  .  .  . 

  Rijksregisternummer  .   .   .   .   .   .   -   .   .   .      .   . 

  Statuut 

student stempelend 

loontrekkende wachttijd 
 

Diploma of opleiding:  

Bachelor/Master Lichamelijke Opvoeding  

Student Bachelor/Master LO: _________ e jaar                                     

Afgestudeerde (kleuter-)onderwijzer(es) met sportervaring 

Student Kleuter- of Basisonderwijs _________ e jaar met sportervaring 

Andere:  
 



Periode: (aanduiden wat voor u past) 

1. Krokusvakantie: 

 

Kleutersportkamp (3-5 jaar)                                                                                                                             
maandag 24, dinsdag 25, woensdag 26,  donderdag 27 en vrijdag 28 februari 2020            

 

Zwem-omnisportkamp (6-12 jaar) 
maandag 24, dinsdag 25, woensdag 26,  donderdag 27 en vrijdag 28 februari 2020            

 

2. Paasvakantie: 

 

Kleutersportkamp (3-5 jaar) 
maandag 6, dinsdag 7, woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 april 2020             

 
Voetbal-omnisportkamp (6-12 jaar)  
maandag 6, dinsdag 7, woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 april 2020             

 
Racketlonsportkamp (6-12 jaar) 
maandag 6, dinsdag 7, woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 april 2020             

 

Kleutersportkamp (3-5 jaar)                                                                                                                        
dinsdag 14, woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 april 2020 (= 4 dagen)             

 
Danskamp (6-14 jaar)                                                                                                                         
dinsdag 14, woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 april 2020 (= 4 dagen)                     

 
Skikamp (6-18 jaar)                                                                                                                      
dinsdag 14, woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 april 2020 (= 4 dagen)                         

 

G-omnisportkamp (vanaf 6 jaar)  
dinsdag 14, woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 april 2020 (= 4 dagen)                    

 

3. Zomervakantie: 

 
Kleutersportkamp (3-5 jaar)  
maandag 6, dinsdag 7, woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 juli 2020             

 

Tomtesteromsportkamp (6-12 jaar)  
maandag 6, dinsdag 7, woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 juli 2020             

 
Kleutersportkamp (3-5 jaar)  
maandag 13, dinsdag 14, woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 juli 2020             

 
Vechtsportmix (6-12 jaar)                                                                                                       
maandag 13, dinsdag 14, woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 juli 2020             

 

Danskamp (6-14 jaar) 
maandag 13, dinsdag 14, woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 juli 2020             

 
Kleutersportkamp (3-5 jaar)                                                                                                                         
maandag 10, dinsdag 11, woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 augustus 2020                     

 
Escape Room sportkamp (6-12 jaar)                                                                                                                      
maandag 10, dinsdag 11, woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 augustus 2020                     



 
Kleutersportkamp (3-5 jaar) 
maandag 17, dinsdag 18, woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 augustus 2020                   

 
Atletiek-omnisportkamp (6-12 jaar)  
maandag 17, dinsdag 18, woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 augustus 2020                   

 
Fietskamp (10-16 jaar)  
maandag 17, dinsdag 18, woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 augustus 2020                   

 
Tennis-omnisportkamp (6-12 jaar)  
maandag 24, dinsdag 25, woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 augustus 2020                   

 

4. Herfstvakantie: 

 
Kleutersportkamp (3-5 jaar) 
dinsdag 3, woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 november 2020 (= 4 dagen)                       

 
Skikamp (6-18 jaar) 
dinsdag 3, woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 november 2020 (= 4 dagen)                       

 
Volleybal-Multimovekamp (6-12 jaar) 
dinsdag 3, woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 november 2020 (= 4 dagen)                          

 

 

 

Datum : _________________                          Handtekening : ___________________ 


