VISIE 2010

Stuurploeg speelpleinwerking & grabbelpas

VISIE op vakantiewerking Schilde
1. Het kind maakt de keuze:
Doordat we Kadee dichtbij hebben, ijveren we ervoor dat elk kind ervoor kiest om naar het
speelplein te komen/grabbelpas te gaan. We voorzien vervoer naar de (meeste) activiteiten.
We komen zo tegemoet aan de nood aan opvang voor ouders en aan de nood aan spelen
voor de kinderen.
2. Spelen & spelplezier is primair:
We zijn geen educatieve dienst. We stellen het spelen van de kinderen centraal. Daarom
moeten we de ouders ook meer sensibiliseren dat kinderen vuil worden op onze activiteiten.
Hoe kan een kind volledig en intens genieten wanneer ze moeten denken om hun kleren niet
te kreuken of niet mee willen schilderen omdat ze geen spatje op de kleren mogen krijgen.
Vuil worden is dus OK!
3. Wij, het speelplein, zijn gratis:
We proberen om een zo open mogelijk speelplein te creëren. Alle kinderen, zonder
onderscheid in arm, rijk, slim, mooi of gehandicapt, zijn welkom op het speelplein.
Animatoren zetten zich in om iedereen zich thuis te laten voelen tijdens, voor en na de
activiteiten.
4. Materiaal met respect mishandelen:
We willen het meeste halen uit elke activiteit. Dat wil zeggen dat we ook voor de
onwaarschijnlijke toepassingen van materiaal gaan (een vuilbak als poppenkast?). Hierbij
moet wel gezegd worden dat we verantwoord willen omspringen met alle middelen die we
krijgen. Hoe duur of kosteloos dit ook is.
5. Een groep die samen hangt
Naast activiteiten voor de kinderen, willen we zelf ook fun beleven aan het speelplein. Want
een happy animator is een stap dichter bij een goede animator! Dat wil zeggen dat we in
onze ploeg iedereen op zijn waarde laten en er samen voor gaan. Dat houdt ook in dat we
activiteiten voor de animatorenploeg organiseren (een driedaagse bijvoorbeeld) en werken
aan kwaliteitsverbetering door samen ook vorming te volgen.
6. Van Kleuter tot HoMi
De vakantiewerking heeft een brede doelgroep. Van het jaar dat je vier wordt tot wanneer je
wil kan je in onze werking actief blijven. De doorstroom en ontwikkelingsmogelijkheden van
elke deelnemer en actor zijn van belang. Daarom stimuleren we tot vorming. Zo kan je van
deelnemer evolueren tot animator, tot hoofdanimator en wie weet tot instructor. Daarnaast
zijn de ervaringen en attesten die je zo verwerft een prachtige aanwinst op je CV!

