Hulpmiddelen:
Handleiding jobbank
Jobflyer

Problemen? Contacteer de
helpdesk vanuit de klas!

Informeer je leerlingen: Boek een presentatie van één
van onze jongeren of geef de presentatie zelf tijdens
de les. Je kan aanvullend ook de projectfilm kijken.

Hulpmiddelen van YOUCA:
Uitgewerkte presentatie
Projectfilm met begeleidende les
Leerlingenboekje & jobflyer

Solliciteren is niet voor elke
leerling even evident, laat
staan spontaan solliciteren.
Wijd les Nederlands of PAV
aan leren solliciteren en ga
tijdens een les economie of
burgerschap dieper in op de
lokale arbeidsmarkt of hun
persoonlijke talenten en
interesses.
Hulpmiddelen:
Sollicitatieles
Les "Spontaan
Solliciteren"

16/09: VIP DAG

WEEK 9
YOUCA ACTION DAY

WEEK 6 & 7
MOTIVEREN & ONDERSTEUNEN

WEEK 4 & 5
MOTIVEREN & INSPIREREN

WEEK 3
SOLLICITEREN & INSPIREREN

WEEK 2
REGISTEREN

WEEK 1
INFORMEREN

Tijd voor actie!
Ga een lesuurtje naar een
computerlokaal en maak samen
met de leerlingen een profiel aan
in de jobbank. Ontdek samen de
mogelijkheden en deel de jobflyer
uit.

De leerlingen gaan actief aan
de slag. Geef hen enkele
deadlines om te solliciteren
op de jobbank en ernaast. Zet
degene die al iets gevonden
hebben in de kijkers! Doe dit
samen met VIPs, ervaring
leert dat dit werkt.

Leerlingen kunnen tot de ochtend van de
YOUCA Action Day zelf jobs toevoegen in hun
account. Zijn er toch enkele zonder job?
Stuur hen als journalist op pad om hun
klasgenoten te bezoeken of zet hen aan de
slag op school. Je kan hen ook aan het werk
zetten met het lessenpakket, de
fondsenwervende actie of elementen uit de
inspiratiebundel. Vragen? Contacteer Anke.

Hier kan je ook verdiepend
aan de slag gaan in
verschillende lessen rond de
projecten en het thema.

Hulpmiddelen:
Lessenpakket & inspiratiebundel
Fondsenwervende actie

Hulpmiddelen:
Lessenpakket
Inspiratiebundel
Projectfilm

Al heel wat leerlingen hebben een job, maar
er zijn nog wel een aantal werkloos. Motiveer
hen op verschillede manieren, geef hen de
mogelijkheid om tijdens de middag te
solliciteren of rond tte gaan in de stad. Geef
hen een platform voor als er vragen zijn.
Hulpmiddelen:
Lessenpakket
Inspiratiebundel
Projectfilm
Bezoek Oegandese ambassadeurs

BOEK EEN BEZOEK VAN ONZE
OEGANDESE AMBASSADEURS

Zorg vrijdag zeker voor een
nabespreking in de klas!

