WELKOM IN ONS
SPEELPLEINTEAM !

WIE ZIJN

ONZE

WIJ?

SPEELPLEINEN
Speelplein Sint-Andries

Oranje vzw?
Vrijetijdspunt en de speelpleinen zijn een initiatief van Oranje vzw. Oranje vzw wil
talenten in de samenleving kansen geven en met elkaar in contact brengen. Oranje
vzw legt verbindingen tussen de samenleving en personen met een (vermoeden
van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.
Oranje vzw voorziet in verschillende levensdomeinen: van wonen tot werken tot
ontspanning.

Basisschool De Triangel
Diksmuidse Heerweg 159,
Sint-Andries
0477 08 43 74 (enkel tijdens vakanties)

Speelplein Sint-Jozef

Vrijetijdspunt?

Basisschool De Pannebeke
Ingang via Ter Looigemweg,
Sint-Jozef

Vrijetijdspunt is de dienst binnen Oranje vzw die vrije tijd organiseert voor
kinderen, jongeren en volwassen met en zonder een (vermoeden van)
beperking. Voor ons is vrije tijd onbeperkt genieten, plezier beleven en ontspannen,
nieuwe dingen leren en je grenzen verleggen.

0491 48 68 16 (enkel tijdens vakanties)

Speelplein maldegem
Jeugdlokalen De Piramide
Gidsenlaan,
Maldegem

Ken jij Ester en Sarah al?

Ester en Sarah zijn onze experts in het jeugdwerk. Samen met jou
en andere vrijwilligers creeëren ze speelkansen voor iedereen.
Je kan bij Ester en Sarah terecht met al je vragen over het
speelplein. Ps. Ook altijd te vinden voor een sportieve uitdaging
of weddenschap ;) .
Ester: 0499 88 44 64 - ester.fonteyne@oranje.be
Sarah: 0499 75 09 74 - sarah.bosch@oranje.be
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0472 28 58 49 (enkel tijdens vakanties)

Speelplein assenede
Basisschool Het Ooievaarsnest
Leegstraat 17,
Assenede
0472 59 93 84 (enkel tijdens vakanties)

Welkom op het speelplein
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HET SPEELPLEIN

THE BASICS
Samen spelen!

Ervaring nodig?

Daarbij zijn er kinderen die meer ondersteuning nodig
hebben om mee te kunnen spelen. Voor hen voorzien we
individuele begeleiding. Er zijn heel wat hulpmiddelen
aanwezig die je helpen in de begeleiding: het pictobord
en de pictoklok, snoezelruimte, speelfiches, time-timer...

We bieden vaak sessies aan rond diverse thema’s die
je extra skills leren om op het speelplein toe te passen.
Je leert op een speelse manier dingen bij over spelen,
begeleiding, beperkingen, storend gedrag, ... Daarnaast
staat het speelplein vol enthousiaste en ervaren
animatoren die graag hun tips met jou delen.

Op het speelplein draait alles rond samen spelen en
ravotten! Onze speelpleinen zijn inclusieve werkingen,
dat wil zeggen dat alle kinderen mee mogen
spelen! Ook kinderen met een beperking of andere
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Jong en oud speelt niet altijd samen op het speelplein.
We werken met 3 leeftijdsgroepen:
• Kleuters ( 4 - 6 jaar)
• Kinderen ( 7 - 10 jaar)
• Tieners ( 10 - 15 jaar)

Als beginnend animator heb je geen ervaring nodig
om te starten op het speelplein. Wij zorgen dat je alle
informatie krijgt die je nodig hebt om te starten als
animator.

"ALS ANIMATOR ZORG
JIJ ERVOOR DAT ALLE
KINDEREN EEN SUPERTIJD
BELEVEN.”

#Praktisch
Je kan animator worden vanaf 15 jaar.

Vergoeding

Verzekering

Deze vergoeding verschilt naargelang het attest dat je wel of

Als animator ben je beschermd tegen een aantal risico’s tijdens

niet hebt. Informeer bij de beroepskracht voor de meest actuele

een activiteit of op weg naar de activiteit. We verwachten dat je
op een volwassen manier handelt.
Toch kan er iets gebeuren waardoor er schade is (lichamelijk
of materieel). Lichamelijk ben je verzekerd tijdens een ongeval,
wanneer er geen opzet in het spel is. Schade aan goederen wordt
niet vergoed tenzij er sprake is van een fout door vzw Oranje. Is
je fiets kapot door een moni of deelnemer, dan valt dit onder de
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verzekering van de persoon die de schade heeft aangericht.

Als animator op het speelplein krijg je een vrijwilligersvergoeding.

bedragen.
Wat als je ziek bent?
Wanneer je door overmacht niet naar het speelplein kan komen,
dan verwittig je de pleinverantwoordelijke onmiddellijk. Je hebt
een goede reden nodig om niet aanwezig te zijn, want je medeanimatoren rekenen op je. voor een nieuw lief, oppikken van
schoolboeken of het wereldkampioenschap knikkeren maken we
geen uitzondering.

Welkom op het speelplein
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EEN DAG OP HET

Begin & einde van de
speelpleindag

SPEELPLEIN

De speelpleindag begint ent eindigt voor de moni’s op
andere tijdstippen dan voor de kinderen. Het beginuur
is afhankelijk van het speelplein. Jouw speelpleindag
eindigt na de vergadering. Dat is meestal rond 18.30
- 19 uur. Indien de vergadering uitloopt mogen diegene
die bus, trein of vervoer van ouders moeten halen, vertrekken. Soms blijven animatoren na de vergadering
nog gezellig nakeuvelen, maar dit is geen verplichting.

west-vlaanderen
7.30u

Speelplein opent de deuren
Vrij spel

10u
10.15u
12u

Toneel
Start activiteit/hoeken
Middagmaal

12.30u

Vrij spel

14u
14.15u

Toneel
Start activiteiten

oost-vlaanderen
8u
10u
10.15u
12u
12.30u
14u
14.15u

Speelplein opent de deuren
Vrij spel
Toneel
Start activiteit/hoeken
Middagmaal
Vrij spel
Toneel
Start activiteiten

16u

4-uurtje

16u

4-uurtje

16.15u

Vrij spel

16.15u

Vrij spel

17.30u

Speelplein sluit de deuren

17.30u

Speelplein sluit de deuren

tot 19u

Afronding opkuis en evaluatie

tot 19u

Afronding opkuis en evaluatie

Op de vergadering wordt besproken wie de volgende dag om 7.30

Alle animatoren worden om 7.45 uur op het speelplein verwacht.

Vrij spel

Vrij spel kan je vergelijken met de speeltijd op
school. Kinderen spelen vrij met het materiaal die
beschikbaar is, er is dus geen geleide activiteit.
Animatoren spelen mee en geven speelimpulsen.

Hoeken

Een hoek of vlag start met een idee of thema die op
voorhand vast gelegd is door de kernmoni. Meestal
worden er 3 hoeken tegelijk voorzien. Kinderen en
tieners kunnen vrij kiezen waar ze aansluiten, volgens
hun interesse. Alle leeftijdsgroepen spelen dus door
elkaar. Tijdens een hoek wordt de fantasie geprikkeld.
Je weet nog niet waar de vlag zal eindigen want er
is geen vooraf afgesproken doel. De inbreng van
de kinderen stuurt de activiteit. En hoe gekker, hoe
liever!

Activiteit

Activiteiten worden georganiseerd per leeftijdsgroep
(kleuters, kinderen en tieners). De kernmoni
organiseert een activiteit op maat van de
leeftijdsgroep. Dat doet hij aan de hand van DITMUSA.
Het spel heeft een doel, een spelduur, spelregels en
een leuke inkleding.

Toneel

Als vast onderdeel van de dag spelen de animatoren
elke ochtend en middag een toneeltje. Daarin stellen
ze de hoeken en activiteiten voor. Er is telkens een
thema per speelpleinvakantie. We gaan op stap met
disneyfiguren, het speelplein is een vakantie lang
omgetoverd tot een superheldendorp of we vliegen
de hele zomer met een ruimteschip door de ruimte.
Samen beleven de we gekste avonturen!

Vergadering

Na elke speelpleindag komen alle animatoren nog
even samen voor een korte evaluatie. Tijdens de
evaluatie luisteren we naar elkaars dag, worden
er tips aan elkaar gegeven, praktische afspraken
gemaakt, ... Af en toe wordt er een korte sessie
gegeven. Tijdens de vergadering voorzien we voor
iedereen een drankje.

Toegankelijkheid

uur op het plein moet zijn. De andere moni’s komen om 8 uur naar

Het speelplein heeft verschillende kleine aanpassingen zodat

het speelplein. Moest je op vandaag om 7.30 uur starten? Dan

kinderen met een beperking kunnen meespelen. Zo hebben we een

moet je er morgen pas om 9 uur zijn.

aantal aanpassingen die structuur geven aan de dag: pictobord
en -klok, wijsboekje, bepaalde signalen en afspraken (zoals het
opruimlied). Er is ook een snoezelruimte en elke IB heeft een
IB-boekje. We maken op het plein ook gebruik van time-out en
sommige kinderen hebben persoonlijke afspraken rond storend
gedrag.
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Welkom op het speelplein
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WAT IS DAT !?

ANIMATOR

ANIMATOR
IB moni

Als Individuele Begeleider (IB) krijg je bij de start van
de dag een IB of Oogje toegewezen waar je tijdens
een halve/volle dag verantwoordelijk voor bent. De
hoofdmoni’s ondersteunen je in je taak.
IB wil zeggen dat het kind een hoge
ondersteuningsnood heeft. Hij/zij heeft ondersteuning
nodig bij dingen die hij/zij doet. vb. hulp bij speluitleg,
eten en drinken, toiletbezoek... Tijdens de begeleiding
zijn jullie Siamese tweelingen. Je bent dicht in de
buurt van jouw IB rond en ondersteunt waar nodig en
zorgt dat hij/zij een fijne dag beleeft volgens zijn/haar
behoeftes en noden.
Oogje wil zeggen dat het kind begeleiding nodig heeft
op specifieke momenten. Bij een oogje hoef je niet
zoals een Siamese tweeling naast elkaar te lopen.
Je neemt af en toe meer afstand op momenten dat
het kan. Maar je weet wel altijd waar je oogje aan het
spelen is zodat je onmiddellijk te hulp kan schieten
wanneer nodig.

Kernmoni

De kernmoni verzorgt de activiteit per leeftijdsgroep.
Als kernmoni maak je de voorbereiding, geef je het
spel en ruim je achteraf ook op. Jij zorgt er voor dat de
activiteit op maat van jouw leeftijdsgroep is gemaakt.
Daarbij mag een leuke inkleding natuurlijk niet
ontbreken! De hoofdmoni’s ondersteunen je in je taak.

Vlinder- of groepsmoni

Als vlinder- of groepsmoni ondersteun je andere moni’s
in hun taken. Jij hebt je ogen altijd open en zoekt
naar die plaatsen waar jij nodig bent: een spel helpen
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TAKEN
ondersteunen, extra materiaal halen, watermoni,
smeermoni,...

Zorgmoni

Voor die kinderen die een hele lichte
ondersteuningsnood hebben, maar meestal perfect
zonder extra begeleiding kunnen meespelen, is er de
zorgmoni. Als zorgmoni heb je een aantal kinderen waar
jij extra zorg voor draagt en hen ondersteunt op die
momenten waarbij zij even hulp nodig hebben.

Hoofdmoni

De hoofdmoni’s houden de werking in het oog. Zij
bewaken de sfeer en de activiteiten. Ze ondersteunen
kernmoni’s in hun spel of IB-moni’s wanneer er vragen
zijn. Hun taak is om animatoren te coachen. Jij kan met
al jouw vragen bij hen terecht. Zij zijn immers ervaren
moni’s en hebben bakken kennis en ervaring die ze
graag met jou delen.

Pleinverantwoordelijke

De pleinverantwoordelijke is als een kapitein, aan het
roer van het speelpleinschip. Hij/zij is het gezicht van
het speelplein en een aanspreekfiguur voor ouders,
moni’s en anderen. De pleinverantwoordelijke doet de
speelpleinadministratie, ondersteunt de hoofdmoni’s en
bewaakt de sfeer op het speelplein.

De taken van een animator zijn

Daar tegenover krijg je

•

actief meespelen met de kinderen

•

véél liefde van je medemoni’s en de kinderen

•

passend reageren op storend gedrag

•

veel nieuwe vrienden op facebook

•

stiltemaker zijn

•

maar ook echte vriendschappen op het speelplein

•

helpen bij speluitleg

•

kennis via sessies en vormingen

•

respectvol omgaan met elkaar en de kinderen

•

een geweldige ervaring in het jeugdwerk

•

verantwoordelijkheid delen

•

een vrijwilligersvergoeding

•

een voorbeeldfunctie hebben

•

enkele van je mooiste herinneringen

•

speelimpulsen geven

•

...

•

helpen bij eten, drinken, toiletgebruik

•

opruimen

•

...

Beroepskracht

De beroepskracht ondersteunt het speelplein waar
nodig. De beroepskracht is niet altijd aanwezig
maar staat in rechtstreekse verbinding met de
pleinverantwoordelijke en de hoofdmoni’s. Bij moeilijke
situaties op en rond het plein staat de beroepskracht
klaar om te ondersteunen.
Welkom op het speelplein
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XXXCLUSIEF VOOR

ANIMATOREN
Startdag

Vóór de start van elke speelpleinperiode organiseert
het speelplein een startdag. Op de startdag maak
je kennis met je collega-moni’s en wordt het plein
speelklaar gemaakt. Er worden sessies gegeven rond
belangrijke thema’s zoals storend gedrag of inkleding
van een spel. Tijdens een kort vergadermoment
worden er afspraken gemaakt en beslissen jullie een
aantal zaken. Als afsluiter van deze toffe dag is er een
tof spel, misschien zelfs een BBQ!? De perfecte aftrap
van jouw speelpleinzomer!

Monispel

1 avond in de week wordt er een monispel
georganiseerd door de hoofdanimatoren van die
week. Tijdens dit moment leer je je mede-moni’s nog
beter kennen. Een leuke teambuilding met een hoog
pleziergehalte! Het monispel is niet verplicht maar wel
een leuke extra. Het moni-spel is gedaan rond 20 uur.

Cursus

Heb je de smaak te pakken? Wil je graag meer bijleren
of ben je op zoek naar tips vanop andere speelpleinen?
Dan is cursus iets voor jou. Elk jaar organiseren
we tijdens de krokusvakantie een animator-,
specialisatie- en een hoofdanimatorcursus.

De cursus geeft je heel wat nieuwe kennis en
inzichten over hoe je omgaat met bepaalde situaties
op het speelplein. Een boeiende week vol tips & trics,
plezier en onvergetelijke momenten!

Fin saison

Op het einde van de speelpleinzomer is er naar
jaarlijkse traditie een Fin saison voor alle speelpleinen.
Alle animatoren zijn welkom voor een legendarische
activiteit en slotfeest. Het perfecte moment om
samen met andere animatoren terug te blikken op
jouw speelpleinavonturen.

Jaarwerking

Elk speelplein organiseert tijdens het jaar een aantal
moni-activiteiten. Bij elk speelplein ziet de jaarwerking
er iets anders uit. Zo zijn er werkgroepen zoals toneel
of promo die de speelpleinzomer voorbereiden en is er
na de zomer een evaluatie met alle animatoren.
Omdat je tijdens de zomer veel toffe nieuwe
vrienden maakt en je geen jaar wil wachten om ze
opnieuw te zien, organiseert de jaarwerking af en
toe fun-momenten. Een quiz, een escape-room, een
dansavond, een pyjamafuif,... Alles kan!

Wist je dat...

vzw Oranje in het jaar 1966 ontstond vanuit een speelpleinwerking? Een moeder
wou haar zoon en dochter inschrijven op een speelplein in Brugge. Haar dochter
had een beperking en voor haar was er hierdoor geen plaats op het speelplein. Uit
verontwaardiging richtte Chris Saelens samen met enkele vrijwilligers een nieuw
speelplein op, waar iedereen terecht kon. De kinderen kregen een oranje sjaaltje. En zo
ontstond vzw Oranje.
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Ontmoeten

Expertise

Vrije tijd
op maat

Cultuur

Sporten

Bijleren

Reizen en
weekends

Samen spelen

CONTACT
Peterseliestraat 100
8000 Brugge
Tel. 050 47 25 90 / 09 327 05 75
vrijetijdspunt@oranje.be
www.vrijetijdspunt.com
Vrijetijdspunt vzw Oranje
Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot vrijdag: van 10 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.

