Je hebt interesse in geschiedenis? De unieke abdijsite Abdij van Park spreekt je aan? Vanaf het
schooljaar 2019-2020 stellen we ons gloednieuw abdijspel ‘Van de hel naar de hemel’ voor aan het
onderwijs. Dit abdijspel maakt deel uit van ons permanent educatief aanbod voor de tweede
graad secundair onderwijs. Het spel kan gebruikt worden voor de vakken geschiedenis,
godsdienst, PAV, cultuurwetenschappen. Met een actieve methodiek maakt het de leerlingen
vertrouwd met het dagelijks leven tijdens de middeleeuwen. De leerlingen onderzoeken in
groepjes de verschillende plekken op de abdijsite. Jij houdt op deze plekken een oogje in het zeil
en indien nodig help je de leerlingen bij de opdrachten.

>
>
>
>
>

Toezicht op de abdijsite tijdens het spel “Van de hel naar de hemel”
Leerlingen de weg wijzen
Reglement toelichten indien nodig
Een goede doorstroom optimaliseren
Eventueel inhoudelijke tips geven bij de opdrachten van de leerlingen

Je hebt voeling met de leefwereld van jongeren (15-16 jaar).
> Je bent positief ingesteld, altijd behulpzaam en beleefd. Maar je deinst er zeker niet voor
terug om kordaat maar correct op te treden indien nodig.
> Je pikt dingen snel op en kan hier zelfstandig mee aan de slag.
>

Opleiding en alle info die je nodig hebt (praktische en inhoudelijke informatie spel,
plattegrond,…).
> Begeleiding en opvolging tijdens je vrijwilligersperiode.
> Vrijwilligersvergoeding van 5 euro.
> Forfaitaire terugbetaling vervoersonkosten.
> Exclusieve previews van nieuwe tentoonstellingen, feestelijke finissages.
> Jaarlijkse vrijwilligersdag.
> Personeelskorting op een selectie van producten in onze bookshop.
>

Wanneer wij een reservatie voor het museumspel ontvangen van een school gaan wij op zoek
naar publieksbegeleiders. Reservaties worden minimaal twee weken vooraf doorgegeven. Het spel
vindt plaats op schooldagen en neemt ongeveer twee uur in beslag.

Algemene coördinatie gebeurt door de medewerker publiekswerking (Silke Claes). Bij vragen en
opmerkingen kan je bij haar terecht.
Je komt terecht in een team van publieksbegeleiders, maar komt ook regelmatig in aanraking
met het team Spelbegeleiders-scholengidsen. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van
de klas. Jullie werken nauw samen. Er vinden regelmatig feedbackmomenten plaats binnen het
team Publieksbegeleiders. Deze zijn niet verplicht, maar wel interessant voor wie meer wil weten
over de museale werking en graag zo zijn steentje wil bijdragen.

PARCUM brengt tijdelijke thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en
cultuur aan de hand van nooit eerder getoond erfgoed uit kerken, abdijen en kloosters in
combinatie met hedendaagse kunst. In deze tentoonstellingen wordt bewust ingezet op
dialoog: tussen hedendaagse topics en religieus erfgoed, tussen gelovigen en niet-gelovigen,
tussen jongeren en ouderen …
Vanaf december 2019 zal een deel van de eigen collectie van PARCUM permanent te
bezichtigen zijn in het museum.

Vind je jezelf terug in deze job? Contacteer ons dan via silke.claes@parcum.be of 016 40 60 73

