Speelplein Biezabijs
Info animator

Wie kan er animator worden?

Ben je minstens 16 jaar of word je 16 jaar in 2022? Heb je één of meerdere weken vrij in de
grote vakantie? Dan kan je vanaf nu officieel aan de slag als speelpleinanimator.
Tijdens de zomermaanden juli en augustus hebben we heel wat enthousiaste animatoren
nodig voor de begeleiding van de kinderen op het speelplein. Je kiest zelf wanneer je wenst
te komen. Bij de inschrijving als animator kan je aanduiden tijdens welke weken je in de
zomermaanden wilt komen.
Doorheen het jaar voorziet de stuurgroep van animatoren ook tal van activiteiten:
kerstfeestje, halloweenparty, een quiz, nieuwjaarsborrel, kerstmarkt, animatorenweekend,
werving. . .
Heb je zelf een idee om te doen samen met de andere animatoren? Je eigen inbreng is meer
dan welkom!

Hoe kan je animator worden?

Er komt heel wat kijken bij het speelpleinwerk en wij willen je geen sprong in het onbekende
laten maken. Daarom raden wij jou aan om een cursus te volgen, voor de start van het
speelplein.
Er zijn verschillende organisaties die deze cursussen aanbieden: VDS, Kazou, Sport
Vlaanderen … . De gemeente voorziet subsidies om tegemoet te komen aan het
inschrijvingsgeld voor deze erkende cursussen (max. 100 euro).
Tijdens deze vormingen leer je niet alleen hoe een speelplein werkt, je leert ook hoe je zelf
een spel in elkaar steekt, en bovenal, je maakt heel veel plezier want de organisatoren
steken ook spelen ineen die jij mag spelen!
Probeer je liever een jaar zonder cursus om te kijken of het speelplein jou bevalt, dan is dat
ook mogelijk, maar vanaf je tweede zomer is het verplicht om een cursus te volgen.

Wat zijn je taken als animator?

Speelvogel
De belangrijkste taak is en blijft het aanbieden van speelkansen aan kinderen. Dit kan door
een gevarieerd spelaanbod of het stimuleren van het spontane kinderspel. De animator kan
gebruik maken van spelmateriaal, de infrastructuur en de specifieke speelomstandigheden.
Verzorger
De animator houdt contact met alle kinderen en gaat op een kindvriendelijke manier met hen

om. Daarnaast heeft hij/zij oog voor veiligheid, verzorging, preventie, een aanmoediging …
Kortom, de animator zorgt dat elk kind zich goed voelt op het speelplein!
Organisator
Een derde belangrijke taak is het meedraaien in de speelpleinorganisatie. Dat betekent:
klaarzetten materiaal, opruimen, vergaderen …
Promotor
De animator is het gezicht van het speelpleinwerk. De houding van de animator is hierbij
belangrijk. Hij of zij promoot immers het speelpleinwerk!

Hoe ziet een dag eruit op het speelplein?
7.30 uur: start vooropvang + inschrijvingen

Twee animatoren openen het speelplein en registreren de kinderen. Zij zorgen ervoor dat
een nieuwe speeldag vlot kan beginnen. De andere animatoren komen ten laatste om 8.30
uur toe.

9 uur: start activiteiten

De activiteiten op het speelplein zijn heel divers. Elke week is er een nieuw thema
waarbinnen allerlei spelletjes verzonnen worden. Denk hierbij aan sprookjes, werelddelen,
feestdagen … Soms spelen we met water, andere keren trekken we naar het bos of spelen
we pleinspelen met een bal.

10.15 uur: koek en drank

Reken maar dat je van al dat spelen honger krijgt en dus onderbreken we het spel even voor
een koekje en een drankje. Zo zitten we daarna weer vol energie!

10.30 uur: vervolg activiteiten
12 uur: middagmaal

Na het afronden van de activiteit is het tijd voor middageten. Hiervoor trekken we anderhalf
uur uit omdat er na het eten nog een tijdje vrij spel is voor de kinderen. Zij trekken dan vaak
met een aantal monitoren naar de crossberg of spelen op het speelplein
gezelschapspelletjes.

13.30 uur: start activiteiten

De namiddag verloopt zoals de voormiddag. We spelen opnieuw een groot spel.

15 uur: koek en drank
15.15 uur: vervolg activiteiten
16 uur: einde activiteiten
16.01 uur: start naopvang + opkuis

De kinderen mogen vanaf nu vrij spelen en gaan voetballen, spelen gezelschapsspelletjes,
zingen en dansen … Als animator is het jouw taak om dit samen met hen te doen en om
ideeën aan te reiken wanneer ze zelf niet goed weten wat ze allemaal kunnen doen. Verder
moet het speelplein ook wat opgekuist worden en daarin heeft iedereen een taakje.
Wanneer je al om 7.30 uur op het speelplein moest zijn, mag je nu naar huis vertrekken.

18 uur: evaluatie + einde

Wanneer alle kinderen naar huis zijn, volgt nog een korte evaluatie van de dag en daarna
vertrekt iedereen naar huis en droomt al van de volgende speelpleindag!

Waarom moet je animator worden?

Het speelplein is er natuurlijk in de eerste plaats voor de kinderen maar wees er maar zeker
van dat ook jij je super zal amuseren en nieuwe vriendschapsbanden zal smeden!
Jaar na jaar is de animatorengroep een zeer hechte groep die elke zomer openstaat om
nieuwe animatoren in de groep te verwelkomen.
Daarnaast ben je als animator ook een vrijwilliger. Je krijgt dan ook per speelpleindag een
vrijwilligersvergoeding, die afhankelijk is van het al dan niet gevolgd hebben van een cursus:
(ook hier komt een cursus dus van pas)
Tot slot zijn er nog veel meer dingen die je als animator gratis en voor niets krijgt: de
voldoening, de vaardigheden, verantwoordelijkheid, vrienden en heel wat fijne
animatorenactiviteiten!

Wat verdien ik als animator.
•
•
•

animator met brevet of diploma
animator in stageperiode voor brevet of diploma
zonder diploma of brevet

35,41 euro
22,33 euro
15,78 euro

Opgelet: bovenstaande bedragen zijn deze van 2021! Naargelang de indexering
worden deze nog aangepast naar de bedragen van 2022!

