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Jobstudent

Ervoor zorgen dat hoofdmoni’s op het
speelplein kunnen zijn
Opvolging jaarwerking

Ondersteuning hoofdmoni’s en BK

Eindverantwoordelijkheid

organisatie slotfeest

Evaluatie van de zomer
Promo samen met werkgroep promo

organisatie opzet en eindopkuis
organisatie daguitstappen en speciale
activiteiten
opkuisregeling
Visie implementeren en opvolgen
Engagement voor ganse maand

Moni’s werven
HA-vergadering leiden en voorbereiden
Voorbereidingen zomer

organisatie startdagen

Visie-ontwikkeling
Organiseren van de uitstap
Nieuwe inzichten inbrengen
Structuur bieden in jaarwerking en zomer
Vorming
Startdag organiseren samen met
Mogelijkheden creëren voor persoonlijke
ontwikkeling en ontwikkeling van het
speelplein
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Naar winkel om materiaal
Inschrijvingen

Materiaaltekort oplossen
Kassa opmaken en geld tellen
Administratieve taken

Financiën bijhouden
Broodjeslijst + omgaan
Bijhouden, controleren en opvolgen
gegevens kinderen (+speel en medische
fiches)
Bijhouden, controleren en opvolgen
gegevens moni’s
Betalingen moni’s
Opvolgen verzekeringspapieren
Meegaan naar zwembad

Bereikbaarheid en paraatheid
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Impulsen geven
Aanwezigheid op speelplein voor overleg
en evaluatie en voelsprietfunctie

Verantwoordelijk voor de opvolging van één van
de werkgroepen
Evaluatie van de dag en week
Opvolgen en doen nakomen van afspraken (bv:
opkuis)
Moni’s werven
Startdag organiseren samen met beroepskracht
Moniploeg samenstellen

Animator
Meter/peterschap
voor
ervaren moni’s
Activiteiten voorbereiden
(adhv stadium)
Toezichtsfunctie
Participatie in de evaluatie
Engagement (voor ganse
week)
Moni’s werven
Visie volgen
Samenwerken met andere
moni’s en hoofdmoni’s

Engagement voor ganse week
Meedenken over aankoop materiaal
Visie implementeren en opvolgen
Speelkriebels leiden
Opvolging peter/metersysteem

Post versturen
Materiaal voorzien

Boekhouding

Hoofdanimator
Evaluatie en bijsturen activiteiten

Boodschappenlijst voor Jobstudent/BK
Moni’s informeren over kinderen en tips geven (bv
straffen)
Timewatcher
Administratieve taken op het speelplein (IB-lijst,...)
Voorbereiden weekend

EHBO
Opkuis

Eerst hulp bij ongevallen
Invullen stageboekjes
Melden materiaaltekort aan Jobstudent/BK

melden materiaaltekort
aan HA’s
Materiaalzorg
Speelfiches aanvullen

(hoofd) moni-activiteiten en incentives
Foto’s verzamelen

Kameleon
Moni-activiteiten en incentives

Spelen met kinderen
Animatie, inkleding

Smosserke

Voorbeeldfunctie naar animatie en speelimpulsen

Wedstrijden opzetten of meehelpen
organiseren

Teambuilding

Aandacht voor het
individuele kind
Straffen en belonen van
kinderen
Begeleidingen van
kinderen

Klaarzetten materiaal
Taken in de jaarwerking
Eetbegeleiding

Speelimpulsen geven
P
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Contact ouders
Voelsprietfunctie
Intervisie/uitwisseling met andere
speelpleinen
Coachen van hoofdanimatoren en JS
Evalueren van hoofdanimatoren en JS
Opvolging hulpmoni’s
Overleg met hoofdmoni’s en JS
Contact met derden
Conflicten tussen moni’s aanpakken

Contact en informatie ouders
Voelsprietfunctie
Coaching van de hoofdanimatoren

Contact ouders
Voelsprietfunctie
Onthaal nieuwe moni’s

Evalueren van de hoofdanimatoren
Overdracht info naar volgende hoofdmoni’s
Overleg met hoofdmoni’s
Link tussen BK en hoofdmoni’s
Noden ontdekken

Coachen van animatoren (+feedback)
Evalueren van animatoren
Opvolging hulpmoni’s
Overleg tussen hoofdmoni’s
Overleg met beroepskracht en jobstudent
Conflicten tussen moni’s aanpakken
Stage-opvolging

Contact ouders
Voelsprietfunctie

