
Stappenplan
Jeugdburgemeester
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Waarom ben jij de beste kandidaat?
Bedenk waarom jij de beste
jeugdburgemeester zou zijn. Maar bedenk ook
wat jij wil gaan doen als jeugdburgemeester.
Vind jij bijvoorbeeld sport en beweging
belangrijk? Of wil je liever aandacht geven aan
de natuur. Schrijf dit voor jezelf op.

Voorbereiding
De taken van de jeugdburgemeester zijn
meestal buiten schooltijden. Deze extra
activiteiten mogen niet ten koste gaan van de
schoolprestaties. Daarom vragen we
toestemming van je ouder(s)/verzorger(s) en
van je leerkracht. Vraag het e-mailadres van je
ouder en schrijf dit voor jezelf op. Vraag aan
het begin van het schooljaar het e-mailadres
van je juf of meester en schrijf dit ook op.
Houdt dit klaar bij het invullen van het online
sollicitatieformulier.

Online sollicitatieformulier invullen
We willen graag wat meer over je weten! Vul
de vragen online in via een telefoon of
computer. De moeilijkste vragen kun je
makkelijk beantwoorden. 
Die had je al opgeschreven in stap 1. 
Het formulier vind je hier:
www.etten-leur.nl/jeugdburgemeester

Jij wil graag de nieuwe
jeugdburgemeester van Etten-Leur

worden. Maar hoe doe je dat? Als je deze
stappen volgt, weet je zeker dat je geen

belangrijke punten vergeet. Op 
 www.etten-leur.nl/jeugdburgemeester
vind je alle informatie die je nodig hebt.

Als je jeugdburgemeester bent, is het
belangrijk dat je het leuk vindt om voor een
groep mensen te praten. Dat mag je laten zien
in een filmpje! Stel jezelf (en je gezin) voor en
vertel waarom jij de nieuwe jeugdburgemeester
zou moeten worden en wat jij dan zou willen
doen om Etten-Leur beter of leuker te maken.
Dit filmpje van maximaal 2 minuten voeg je toe
in een WhatsApp berichtje naar: 06-830 81
397. Vermeld je je naam er nog even bij? 

Een filmpje over jezelf maken
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Voorbereiden sollicitatiegesprek
Mag jij op sollicitatiegesprek komen bij de
burgemeester? Wat leuk! Daar wil je je
natuurlijk goed op voorbereiden. Kijk je filmpje
nog eens terug. Wat heb je ook alweer allemaal
gezegd of laten zien? De burgemeester wil hier
zeker meer over weten. Spannend, maar met
een goede voorbereiding ben jij er helemaal
klaar voor!

Het sollicitatiegesprek
Vrijdagmiddag 30 september: tijd voor het
gesprek! Zorg ervoor dat je op tijd bent en dat
je nette kleding aanhebt. De burgemeester zal  
vragen stellen over waarom jij de beste
jeugdburgemeester zou zijn en wat jij als
jeugdburgemeester wil gaan doen. Maar
natuurlijk ook andere vragen. Geef eerlijk
antwoord en wees gewoon jezelf!

Dit zijn de 8 stappen die jij moet
doorlopen om de jeugdburgemeester te
worden. Heb je nog vragen, dan kun je

altijd een mailtje sturen naar
jeugdburgemeester@etten-leur.nl.

Veel succes!

 www.etten-leur.nl/jeugdburgemeester

De uitslag
Na het sollicitatiegesprek moet je weer even
wachten tot alle kandidaten zijn geweest. De
burgemeester kiest de beste kandidaat. Hij of
zij mag meteen terugkomen naar het
stadskantoor en wordt voorgesteld aan de pers
als de nieuwe jeugdburgemeester. Wie weet
ben jij dat wel?!
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Heb jij vóór 19 september het online
sollicitatieformulier ingevuld en het filmpje
ingezonden? Dan kun je even niets anders doen
dan wachten. De burgemeester van Etten-Leur
gaat namelijk alle filmpjes bekijken. De beste
drie kandidaten nodigt zij uit voor een
sollicitatiegesprek op vrijdagmiddag 30
september.

Wachten op een uitnodiging


