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In deze brochure...

WAARDEBON VOOR EEN METER OF PETER OP HET SPEELPLEIN

Een meter of peter is een moni (met ervaring) die je met raad en 
daad bijstaat wanneer je op het speelplein staat! 

Hij of zij geeft je alle nuttige info en een drankje op zijn tijd. 
Vergeet ook zelf niet je meter of peter eens te verwennen. 

Ruil deze bon in tijdens je eerste speelpleinvakantie.
Check de zomer-monikalender voor de datum.



Bedankt dat je je wil inzetten als vrijwilliger voor de vele honderden kinderen die jaarlijks naar het speelplein 
komen. Want zonder jou zouden er tijdens de vakantie vele kinderen een saaie tijd beleven. Dit is nu niet zo 
want dankzij jouw inzet wordt het een fantastische en onvergetelijke vakantie. Waarvoor nogmaals onze dank!

Om je alvast op weg te helpen in het labyrint van het speelplein, kan je in deze brochure alles over het reilen en 
zeilen van Sporrewoan terugvinden.

Heb je nu even geen tijd om alles te lezen, maar wil je een stoomcursus speelplein? Blader dan alvast door naar 
pagina 12 en je wordt meteen gelanceerd op het speelplein.

Wesley

Als blijk van dank worden onze moni's extra verwend. Naargelang je "dienstjaren" is het mogelijk om 
verschillende goodies te verzamelen. Heb je ze al ontvangen? Hieronder kan je aanduiden wat je al verzamelde 
van het speelplein. Vink aan... 

▫  Brochure Monifest

▫  Digitaal Spelletjesboek

▫  Bon voor een meter of een peter (zie pagina hiernaast)

▫  De uitleg over ID3

▫  "Tour de la pleine"

▫  Speelplein T-shirt (na je 1ste week)

▫ Speelplein sweater à 15 euro (vanaf je 3de speelpleinjaar)

Welkom...

Goodies...

...op het speelplein

...voor moni's

Tel. +32 (0)57 239 560 (JOC)Tel. +32 (0)57 239 419 (Fenix)M. +32 (0)474 522 077
sporrewoan@jocieper.be

Fochlaan 3, 8900 Ieper
www.sporrewoan.be
http://www.facebook.com/wesley.vansporrewoan

Wesley Butstraen
verantwoordelijke

} ook te vinden op facebook
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Een organisatie kan pas goed werken wanneer er 
afspraken zijn waar iedereen zich aan houdt.
Hieronder vind je een overzicht van de afspraken die 
gelden voor onze speelpleinwerking.

1.1  LOKALEN
1.1.1 Het secretariaat
Dit is het kloppend hart van de speelpleinwerking. 
Hier gebeuren de inschrijvingen van de kinderen, hier 
worden kinderen verzorgd, hier worden problemen 
opgelost, ...

Het secretariaat is de thuisbasis voor de speelplein-
verantwoordelijke (SV) en de administratief bediende.

Monitoren horen niet thuis in het secretariaat, dit 
wil niet zeggen dat jullie er niet mogen komen, maar 
dit wil zeggen dat jullie een gegronde reden nodig 
hebben om er te zijn (bijvoorbeeld: problemen in de 
monitorengroep, ...)
Wanneer een kind van je activiteit EHBO nodig heeft, 
dan begeleid je het kind tot aan het secretariaat. Je 
vertelt wat er gebeurd is en dan doe je verder met je 
activiteit. De medische bijstand wordt verleend door de 
mensen in het secretariaat.
In het secretariaat kun je ook sleutels komen halen. 
Deze sleutels hangen aan het bord. Wanneer je een 
sleutel meeneemt, schrijf je je naam op het bord 
(zelfs al heb je de sleutel maar 3 minuten nodig). Zo 
kunnen wij bij het niet vinden van een sleutel steeds 
achterhalen wie de sleutels laatst gebruikt heeft. 
Het secretariaat is niet de plek om te lanterfanten! Hou 
je bezoek er kort en bondig, want de kindjes wachten 
op jou!

1.1.2 Het knutsellokaal
In het knutsellokaal is een grote som geld geïnvesteerd 
in het aanwezige materiaal. Daarom is het belangrijk 
dat er niet losbandig omgesprongen wordt met het 
aanwezige materiaal. Dit houdt ook in dat na elke 
activiteit alles netjes opgeruimd wordt. (tafel afkuisen, 
vegen, of zelfs dweilen). De vuilniszakken die in het 
lokaal aanwezig zijn, moeten gebruikt worden, maar 
vergeet niet dat een vuilniszak na verloop van enkele 
dagen vol is. Als de vuilniszak vol is, stop dan een 

nieuwe vuilniszak in de vuilbak en draag de volle 
vuilniszak naar de container. Elke avond na de werking 
controleert de hoofdmoni de staat van het knutsellokaal.

 1.1.3 Het monitorenlokaal (het monikot)
Dit is het lokaal voor en door monitoren. Hier heb je de 
gelegenheid om iets te drinken of een babbeltje te doen. 
Het monitorenlokaal is open van ongeveer 7.45 uur ’s 
morgens tot ’s avonds (hangt er van af hoe laat de langst 
blijvende hoofdmoni op het speelplein blijft).
Monitoren mogen slechts op bepaalde tijdstippen in het 
monitorenlokaal zijn:

• ’s morgens tot 8.55 uur, hierna vertrekt iedereen 
naar het plein (via het speelplein)

• ’s middags na het middagmaal en tot 13.25 uur, 
hierna beginnen de activiteiten opnieuw

• ’s avonds na 17 uur
Monitoren die een taak hebben op een van die 
momenten, komen niet in het monikot, maar blijven op 
hun taak!

In het monikot heb je de gelegenheid om iets te 
drinken.
Let wel: er mag pas alcohol gedronken worden na 17 
uur en als je ouder bent dan 16 jaar!!!
Wanneer je overdag iets nodig hebt uit het monikot, ga 
dan de sleutel halen in het secretariaat en vergeet niet te 
sluiten wanneer je de sleutel terugbrengt!

1.2 ALGEMENE AFSPRAKEN
1.2.1 De taken
Elke dag heeft iedere moni een taak! Deze worden de 
dag tevoren afgesproken op de vergadering. Iedereen 
noteert welke taak hij of zij heeft.

• Iedereen is verantwoordelijk voor z’n eigen 
taak. Er wordt onderling niet gewisseld (toch 
niet zonder de SV of de HoMo op de hoogte te 
brengen).

• Tijdens de taak komt een moni niet in het 
monikot, je plaats is op je taak bij de kinderen.

• Personen die een taak hebben tot 9.00 uur of tot 
13.30 uur, mogen (mits toestemming) hun taak 
verlaten 10 minuten voor het einde van de taak. 
Dit niet om vlug nog enkele sigaretjes te roken, 
maar om zich om te kleden of te schminken 

Monifest
1. Afspraken
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voor de activiteit.
• Toezicht houden is niet alleen toekijken, het is 

ook actief meedoen met de kinderen. Je probeert 
de kinderen mee te laten doen in een eenvoudig 
spelletje.

• Je bent steeds stipt op je taak!!! Personen die te 
laat komen op hun taak moeten aan de persoon 
die ze aflossen 1 drankje trakteren.

Een overzicht van alle taken met een woordje uitleg 
volgt straks.

1.2.2  Het middagmaal
Op het speelplein is elke dag een gevarieerde maaltijd 
voorzien voor jou. Duid ’s morgens aan of je ook warm 
eet op het speelplein en duid je drankjes aan. Indien 
het menu van de dag geen spek voor je bek is, dan 
kun je je eigen boterhammen meebrengen en nadat 
de kinderen gegeten hebben je boterhammen opeten. 
Het maandmenu hangt uit in het secretariaat en in de 
keuken. Je krijgt wel geen toestemming om het plein 
’s middags te verlaten om bijvoorbeeld frietjes of een 
broodje te gaan eten!
De monitoren die taak hebben om 11.30 uur assisteren 
niet aan de tafels bij de middengroep. Ook de afwassers 
zijn hiervan vrijgesteld (mits geen monitorentekort).
 

• Kleutermonitoren die taak hebben bij de 
kleuters na het middagmaal, eten mee met de 
kleuters om 12.45 uur.

• Monitoren van middengroep of 12+ die om 
12.30 uur een taak hebben, eten ook mee met 
de kinderen om 11.30 uur en helpen mee aan de 
tafels!

• Monitoren die taak hebben tot 12.30 uur eten 
om 12.30 uur en helpen met de rest van de 
kinderen en monitoren die aan het eten zijn. 

• Aan elke tafel zit minstens 1 moni. Het is dus 
niet de bedoeling dat je eerst aanschuift bij je 
collega-moni, maar je zorgt er eerst voor dat aan 
elke tafel waar kinderen eten, zeker 1 moni zit. 
Deze monitor zorgt ervoor dat de kinderen hun 
soep, hoofdgerecht en dessert krijgen. (Let er 
ook op dat kinderen eten, want ze moeten nog 
heel veel groeien).

• Een monitor die als laatste aan een tafel zit 
zorgt ervoor dat de tafel afgekuist wordt met de 
schotelvod.

• Elke dag wordt de eetplaats geveegd (indien 
nodig gedweild) zodat er geen voedselresten 
meer op de grond liggen.

• Geen enkele moni eet voor het afgesproken uur 
in de keuken!!

• Hou rekening met porties: begin voor alle 
kinderen met een gelijke portie! Als er 
voldoende eten over is, dan kunnen sommige 
kinderen nogmaals aansluiten. Schep niet teveel 
op, want dit belandt toch in de vuilnisbak en 
het is jammer voor kinderen en moni’s die later 
eten dat er geen eten meer over is! Fixeer je ook 
niet op een leeg bord: laat de kinderen van alles 
proeven, maar maak er geen drama van om 
borden leeg te laten eten. Toon ook het goede 
voorbeeld: als moni schep je van alles op en 
proef je zeker ook aan alles!

• Meestal is er ook mayonaise en ketchup voor 
iedereen, ook voor de kinderen dus!

• Overschotjes. Niets lekkerder dan ’s avonds 
na de vergadering vlug nog een restje eten! 
Eventuele etensrestjes worden voorbehouden 
voor moni’s die die dag op het speelplein 
stonden! Als je dus niet op het speelplein stond 
die dag, blijf je ook uit de etensbakken!

1.2.3  Omschrijving van de pleintaken

A Algemene taken

7.45 - 9.00 uur: Meuzeltje
Eén moni zit in het meuzeltje, ontvangt de meuzeltjes 
van de kinderen en schrijft een nummer op hun hand 
dat refereert naar het nummer van het vakje waar hun 
zakje ligt.
De persoon die in het meuzeltje zit, is ook DJ van 
dienst. Hou met volgende zaken rekening:

-  hou het volume binnen de perken! Vele 
kinderen en ouders klagen over de te 
luide muziek! Denk dus na vooraleer je de 
volumeknop volledig open draait!

-  pruts niet aan de installatie (zodat de boxen niet 
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scheuren, of versterker niet naar de knoppen is)
-  speel KINDVRIENDELIJKE muziek. 
-  Laat geen kinderen toe in het Meuzeltje.
 

Je bent ook verantwoordelijk voor de uitleendienst: 
kinderen kunnen hier een schop, een bal, een 
springtouw, … huren. Vraag 1 bonnetje als waarborg 
voor het ontleende goed. Wanneer de kinderen het 
materiaal in goede staat terugbrengen, krijgen ze hun 
bonnetje terug. Als ze het niet of defect terugbrengen 
krijgen ze hun waarborg niet terug.

8.30 - 9.00 uur + 13.10 - 13.30 uur + 17 - 17.15 uur: 
Verkleedkledij
De verantwoordelijke voor de verkleedkledij ziet toe op 
de orde en netheid van het verkleedlokaal. Hij/zij houdt 
ook een inventaris bij van het aanwezige materiaal.

11.30 - 12.30 uur: Meuzeltje
Idem als 7.45 uur  - 9.00 uur 

11.30 - 12.30 uur: Paaltjes toezicht
Eén monitor houdt toezicht bij de paaltjes om de 
kinderen te noteren op het aanwezigheidsformulier. 

De aanwezigheidslijst wordt opgehaald in het 
secretariaat om 11.30 uur. De moni die aan de poort zit 
zorgt ervoor dat de kinderen niet voorbij de poort (aan 
de straatkant dus) spelen.
Probeer ook om met de kinderen die aan de poort 
zitten of staan een spel te spelen (bijvoorbeeld 
recordpogingen)

12.30 - 13.30 uur: Meuzeltje
Idem als 7.45 uur - 9.00 uur, vanaf 12.30 uur kunnen 
ook ijsjes verkocht worden, plaats dan ook het ijsjesbord 
zodat de kinderen zien dat er vanaf nu ijsjes gekocht 
kunnen worden. Ook kinderen en ouders die niet van 
het speelplein zijn, mogen bij ons ijsjes kopen. Stuur 
hen wel eerst naar het secretariaat om bonnetjes.

12.30 - 13.30 uur: Paaltjes toezicht
Idem als 11.30 - 12.30 uur

12.30 uur: Afwas
Deze monitoren zorgen ervoor dat de afwas gedaan 
wordt.

16.15 - 17.00 uur: Paaltjes toezicht
Eén monitor zit met de aanwezigheidslijst aan de poort 
en noteert welke kinderen naar huis vertrekken. Hou 
de kinderen ook goed in het oog, speel nog een laatste 
klein spelletje of vraag hoe hun dag verliep. Laat geen 
kinderen naar huis gaan voor 16.15 uur tenzij ze een 
briefje van hun ouders hebben.

16.15 - 17.00 uur: Meuzeltje
Idem als 12.30 - 13.30 uur

17.00 - 17.45 uur: Meuzeltje
Idem als 12.30 - 13.30 uur

17.00 - 17.45 uur: Paaltjes toezicht
Idem als 16.15 - 17.00 uur

17.00 - 17.45 uur: Zaal
Eén monitor houdt toezicht in de zaal en speelt ook 
kleine spelletjes met de kinderen. 
 

B Taken op het kleuterhof

7.45 - 9.00 uur: Toezicht kleuterhof
Twee monitoren onthalen de kleuters op het kleuterhof: 
ze houden toezicht en spelen met de kinderen. Hou 
ook regelmatig plaspauzes met de kleuters: vraag na 
wie ook nog naar het toilet moet.
Telkens staat ook één van de twee moni's in het 
Meuzeltje en ontvangt de tasjes van de kleuters. Hier 
noteer je alle gegevens nogmaals: naam, warme 
maaltijd, bonnetjes, zwemmen, uitstap, ... Dit is een 
herhaling van wat de ouders net in het secretariaat 
meldden, maar zorgt voor meer duidelijkheid in de 
kleuterwerking.
 
12.00 - 12.45: Toezicht kleuterhof
Idem als 7.45 - 9.00 uur

12.45 -13.30 uur: Toezicht kleuterhof
Idem als 7.45 - 9.00 uur en 11.30 - 12.30 uur

17.00 - 17.45 uur: Toezicht kleuterhof
Eén (of twee) moni(toren) loopt rond op het kleuterhof 
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en houdt toezicht. Al het rondslingerend materiaal 
wordt opgeruimd.
 

C De taken voor middengroep en 12+

7.45 - 9.00 uur: Zandbak/grasveld/Robinson en zaal
Eén moni houdt toezicht in deze zones, en speelt ook 
kleine spelletjes met hen (voetbal, 1-2-3-piano, ...)

11.30 - 12.30 uur: Speelgras en zaal
Idem als 7.45 - 9.00 uur

11.30 - 12.30 uur: Robinson
Idem als 7.45 - 9.00 uur

12.30 - 13.30 uur: Speelgras en zaal
Idem als 7.45 - 9.00 uur

12.30 - 13.30 uur: Robinson
Idem als 7.45 - 9.00 uur

17.00 - 17.45 uur: Speelgras en zaal
Idem als 7.45 - 9.00 uur

17.00 - 17.45 uur: Robinson
Idem als 7.45 - 9.00 uur

1.2.4 Afspraken zodat de werking  
  gesmeerd verloopt:

A Roken

Het KB van 19 januari 2005 over de bescherming van 
werknemers tegen tabaksrook vervangt het oude principe 
van 'hoffelijkheid' door 'het recht op werkruimten en 
sociale voorzieningen, vrij van tabaksrook, dat elke 
werknemer heeft met ingang van 1 januari 2006'. Dit 
recht wordt logischerwijs aangevuld door 'een rookverbod 
in al deze ruimten (de kantoren, de gangen, de refters, 
de vergaderzalen, de toiletten, de ontvangstruimten, de 
dienstvoertuigen, ...)". Werkgevers kunnen, na overleg met 
het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, 
werknemers de gelegenheid bieden te roken in een apart 
lokaal. 

Op het plein, tijdens uitstappen of tochten wordt er 
nooit gerookt! Er wordt enkel gerookt in de rookzone 
buiten het monikot en enkel op deze tijdstippen:

-  voor 8.45 uur (steek dus ook om 8.43 uur geen 
sigaret meer aan)

-  na het middagmaal en voor 13.15 uur
-  na 17.00 uur
- rokershoek buiten het gebouw, hou deze plaats 

proper
-  sigaret volledig doven!
- ruim ook telkens de omgeving op!
 

B Drinken

Elke moni krijgt per dag twee drankjes gratis, deze 
drankjes kan je opdrinken in het monikot tijdens de 
uren dat het monikot voor jullie toegankelijk is. 
Let er wel op dat er slechts alcoholische dranken 
gedronken worden na 17.00 uur en pas wanneer je 16 
jaar bent!

Normaal gezien wordt er niet gedronken of gegeten 
tijdens de uren van de speelpleinwerking, maar op hete 
zomerdagen kun je terecht in het Meuzeltje voor een 
glaasje water, denk hierbij ook aan de kinderen.

C Taalgebruik + verzorgd voorkomen

De monitoren zijn dan wel geen leerkrachten, maar 
we werken wel mee aan de algemene opvoeding van 
de kinderen. Heel vaak kijken kinderen op naar de 
monitoren, het is dus belangrijk dat een opvoedende 
waarde meegeeft. Grof en onbeleefd taalgebruik is dus 
uit den boze, want:

-  het is niet verantwoord naar de kinderen toe
-  het geeft een slechte indruk van de 

speelpleinwerking
-  ouders zijn gevoelig voor dergelijke zaken
- vloektip: zeg niet "Godver!", maar "Nondepie!"

Zorg je ook voor propere en verzorgde speelkledij?
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D Netheid 

Hygiëne en netheid zijn ook aandachtspunten voor 
monitoren. Vuilnisbakken dienen om afval in te 
werpen. Als je kinderen afval ziet op de grond werpen, 
maak hen dan attent dat hiervoor vuilnisbakken 
uitgevonden zijn. Schoonmaken en opruimen kan 
samen met de kinderen gebeuren. Als je het handig 
aanpakt, dan steken ze graag een handje toe. Laat wel 
niet de kinderen al het werk doen, en ruim zelf mee op!
 

E Vergaderingen en voorbereidingen

Iedereen is verplicht aanwezig op de vergadering en 
voorbereiding. Ben je niet aanwezig, dan sta je de 
volgende dag niet op het speelplein! Je kan ook niet 
vooraf gaan voorbereiden en dan voorleggen aan de 
hoofdmoni, want dit brengt veel problemen mee voor 
de voorbereiding van 's avonds.
Tijdens de werking en na de werking wordt het 
speelplein zo weinig mogelijk verlaten (er wordt enkel 
toestemming verleend voor zaken die niet kunnen 's 
avonds of tijdens het weekend)

F Monitorengroep

Het is belangrijk dat de monitoren een hechte groep 
vormen waar iedereen kan rekenen op een goed team. 
Daarom is het belangrijk dat monitoren onderling 
zo weinig mogelijk twisten (vooral als er kinderen 
bij zijn, want dit geeft een slecht voorbeeld). Als er 
spanningen zijn tussen de monitoren, moet dit op de 
avondvergadering besproken worden (niet tijdens de 
werking en zeker niet met kinderen erbij). 
De speelpleinverantwoordelijke is ook altijd bereid om 
bij eventuele problemen naar een geschikte oplossing 
te zoeken.

G Het monikot

Dit lokaal doet dienst als ontspannings- en 
vergaderruimte. Daarom is het belangrijk dat er een 
zekere vorm van orde en netheid aanwezig is (al weet ik 
dat dat heel moeilijk na te streven is). Ruim dus tijdig 
blikjes en rommel op, er zijn genoeg vuilniszakken 
voorhanden voor papier, blikjes en dergelijke. Doe de 
vuilniszak ook meteen in de container.

H Glas op het plein

Als er een glas of servies gebroken wordt, dan worden 
alle brokstukken opgeruimd. 
Iets breken is tournee: altijd!
Wanneer het buiten gebroken werd, zijn enkel de 
onmiddellijke omstaanders gerechtigd op een drankje. 
De tournee telt dus enkel voor de subgroep (zelfs al zijn 
het er slechts 3).

I Verboden terrein

Bepaalde delen op het Jeugdstadion worden voor de 
kinderen niet gedekt door de verzekering. Het is dus 
voor de kinderen niet toegelaten om zich op deze 
gebieden te bevinden. Wanneer kinderen zich niet 
houden aan deze afspraken, wordt er een sanctie 
genomen (bijvoorbeeld papiertjes rapen, ...).
Welke gebieden zijn verboden terrein?
- de camping
- het natuurgebied (met het vijvertje en brugje)
- het skatepark
- het materiaalkot
- ‘t Meuzeltje
Zie plan pagina 11!

J Te laat komen

Als je één keer te laat komt (dus na 8.30 uur of na 13 
uur) dan betaal je 2 euro in de te-laat-pot. De tweede 
keer loopt je boete op tot 4 euro, de derde keer tot 6 
euro, ... De centen van de te-laat-pot worden gebruikt 
voor een fruitsapje of een chocomelk 's morgens.
Er hangt een klok in het secretariaat die geldt als 
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maatstaf. De klok wordt radiogestuurd en is heilig. 
Dit betekent dat enkel de SV of zijn aangesteld de klok 
mag aanraken (om batterijen te vervangen, …) 
De persoon die de klok aanraakt betaalt tournee 
voor iedereen die zich in dezelfde ruimte bevond. 
De persoon die de klok kapot maakt, staat in voor de 
aankoop van een nieuwe radiogestuurde klok!

Onthou dus volgende regel: op tijd = 5 minuten te vroeg

K Weg van het plein

Telkens je met een groep kinderen het plein verlaat, 
zorg je als monitor dat volgende zaken in orde zijn:

-  lijst met namen van alle kinderen en monitoren 
die mee zijn (= uitstappenblad)

-  reisschema (waar je naar toe gaat)
-  telefoonnummer van Jeugdstadion 
 (057 239 419)
-  EHBO-koffer

 L Kornet d’Amoer 

-  kussen in de clownzone is kornet (er hoeft niet 
noodzakelijk een tong bij betrokken te zijn, een 
vriendschapskus in de clownzone is ook kornet)

-  Moni en Moni: altijd kornet! 
 Wanneer de kornet al gegeven is, dan is een 

kusje tijdens de pauze toegestaan (zelfs al is het 
in de clownzone)

-  Moni en Niet-Moni: wanneer ze betrapt worden 
tussen 7.45 uur en 18.45 uur, of tijdens een 
moni-activiteit: kornet!

-  Het reglement is geldig in een straal van 1 km 
rond het Jeugdstadion of in diezelfde straal rond 
de locatie bij activiteiten op verplaatsing.

-  De kornet moet gegeven zijn ten laatste de 
vrijdag van de week waarin het koppel betrapt 
werd op kussen. Als dit niet gebeurt, wordt de 
volgende week een Magnum getrakteerd!

-  De kornets komen van Aldi, de Magnums ook.

M Nieuw op het plein

Elke nieuwe moni krijgt een rondleiding op het 
speelplein. Deze rondleiding wordt gegeven door de 
secretariaatsverantwoordelijke of door de hoofdmoni 
van dat moment.
Elke nieuwe moni krijgt ook een exemplaar van het 
monifest, de laatste versie kun je steeds terugvinden 
in de monitorengroep op Facebook. Hij of zij wordt nu 
geacht zich aan de inhoud van het monifest te houden. 
Een nieuwe moni krijgt ook een peter of meter op het 
speelplein.

N Cursus volgen – Stage doen

Elke moni wordt aangeraden een animatorcursus 
te volgen. Hiervoor kun je terecht bij verschillende 
organisaties, maar wij raden de speelpleincursus van 
de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk aan. Alle praktische 
info hierover vind je op www.speelplein.net.
Stage kan enkel tijdens de zomervakantie! De Stagiair 
komt zelf twee evaluatiemomenten vragen met de SV 
of de hoofdmoni. Dit om de evaluatie tijdig bij te sturen 
en de mondigheid van de animator op het speelplein te 
verhogen.
Je maakt ook minimum één groot themaspel en 
helpt bij voorkeur aan het organiseren van een moni-
activiteit.

O Materiaal kopen

Soms is de SV niet in staat om materiaal te kopen voor 
de activiteiten. Wanneer je zelf materiaal koopt en 
dit terugbetaald wil krijgen, dan ben je verplicht het 
kasbonnetje in te dienen! ZONDER KASTICKET GEEN 
TERUGBETALING!!
Bespreek elke aankoop op voorhand met de hoofdmoni 
of de SV.
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P Verzekering

Alle monitoren zijn verzerkerd tijdens de werking en 
op weg van en naar het speelplein. (Deze verzekering is 
wel enkel van toepassing op de kortste weg en direct na 
de werking en voorbereiding)

Q Extra weetjes, tips, ...

-  Vergeet deze kledijtip niet: sommige kleuters 
trekken bij warm weer al hun kleren uit. Dit laten 
we niet toe! Een broekje is het minimum dat ze 
moeten aanhouden en we raden aan hun t-shirt ook 
aan te houden als bescherming tegen de zon! 

-  De keuken staat ter beschikking van de moni’s, 
maar moet na elk gebruik opnieuw KRAAKNET 
OPGERUIMD worden! Niet alleen na een 
speelpleinactiviteit, maar ook wanneer je ’s avonds 
de keuken gebruikt!

-  Heb je een knutselactiviteit? Maak dan bij de 
voorbereiding een voorbeeld van wat je wil maken. 
Het is duidelijker voor de kinderen en dan merk je 
of je voldoende materiaal hebt om alle kinderen tot 
een leuk knutselresultaat te laten komen.
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→ Hoe verloopt een dag?
▸  7.45 uur: Sporrewoan wordt wakker! 
 Het secretariaat gaat open en moni’s die een taak 

hebben beginnen aan hun speelpleindag.
 Kleutermoni's halen een blanco lijst uit het 

secretariaat en vullen de namen van de kindjes in.
▸  8.30 uur: alle moni’s die in de voormiddag staan 

moeten nu aanwezig zijn en in het secretariaat 
hun aanwezigheid bevestigen op de lijst. De moni’s 
hebben nu nog een half uur de tijd om zich te 
verkleden en het nodige materiaal te verzamelen.

▸  9 uur: Arena! De kinderen moeten zich 
verzamelen in de arena’s en hier stellen jullie de 
ochtendactiviteiten voor. Doe dit zo zot mogelijk 
zodat je de kinderen aanspreekt om jouw toffe 
activiteit te kiezen!

▸  10 uur: Kleuters kunnen nu hun koekje en 
 drankje verorberen! 
▸  11.30 uur: Eetmoment voor de middengroepers 

en 12+’ers. 1 moni haalt de megafoon en 
maaltijdlijst en verzameld alle kinderen. Alle 
middengroepmoni's mogen eten, maar zorg dat er 
3 moni's zijn om in te scheppen de andere moni's 
zetten zich bij de kinderen aan tafel.

▸  12 uur: Eetmoment voor de kleuters. 
 Zelfde werkwijze als bij de middengroep.
 Op dit moment kan je ook een taak hebben. 
 Voor de middengroepmoni's is er nu pauze.
▸  12.30 uur: de ijsjesverkoop begint voor de 

middengroep. Moni’s die in het Meuzeltje staan, 
verzorgen de verkoop.

▸  12.45 uur: Ijsjestijd voor de kleuters en pauze voor 
de kleutermoni's.

▸  13.30 uur: Arena! De middagactiviteiten 
 worden voorgesteld. 
▸  16 uur: vieruurtje! Ook de moni’s krijgen één 

vieruurtje van het speelplein.
▸  17 uur: de werking zit er voor de meeste moni’s op: 

toevlucht tot het monikot! Moni’s die taak hebben 
blijven nog tot 17.45 uur op post. 

▸  18 uur de voorbereiding voor de volgende dag 
begint na de vergadering! Kleuters die nu nog 
op de werking zijn, worden naar het secretariaat 
gebracht.

→ Wat verwacht het speelplein van mij?
Het speelplein verwacht dat je je als moni volop inzet 
om de kinderen een leuke dag te bezorgen. Hieronder 
verstaan we dat je je activiteiten de avond vooraf grondig 
voorbereidt en dat je dit gemotiveerd doet. 
Als je speelpleinmateriaal gebruikt, zorg je er ook voor 
dat je dit op de juiste plaats en in goede staat terugzet 
(is er door een activiteit wat materiaal kapot moet je dit 
melden bij de SV zodat dit voor een volgende activiteit 
in orde gebracht kan worden). Er wordt ook verwacht 
dat je elke dag een taak opneemt. 

Verder verwachten we natuurlijk dat je je gedrag en 
taalgebruik aanpast aan de groep kinderen waar je bij 
werkt. Geef de ouders een gerust gevoel wanneer ze 
hun kinderen aan jou toevertrouwen.

→ Wat is mijn verantwoordelijkheid? 
Je staat zelf in voor het goede verloop van je activiteiten. 
Dit betekent dus dat je in geval wanneer er iets fout 
loopt je zelf ter goeder trouw moet beslissen hoe je 
reageert. Denk eerst na over de mogelijke gevolgen van 
je reactie en handel pas daarna.

 

→ Krijg ik een vergoeding en hoeveel is dit?
Op het speelplein werk je als vrijwilliger en krijg je dus 
een vrijwilligersvergoeding. De vergoeding varieert 
afhankelijk van het feit of je al dan niet een brevet hebt. 
Indien je geen brevet hebt, krijg je 12 euro per dag. 
Je ontvangt je vergoeding telkens op vrijdag. Wil je deze 
eerder ontvangen? Vraag deze dan TIJDIG aan in het 
secretariaat.
Volg je een cursus tot animator in het jeugdwerk, 
dan moet je 2 weken stage op het speelplein doen. 
Gedurende je stage krijg je 16 euro per dag. Na je stage 
krijg je per jaar dat je staat 2 euro meer per dag… 
1e jaar 18 euro/dag
2e jaar 20 euro/dag
3e jaar 22 euro/dag
4e jaar 24 euro/dag
5e jaar 26 euro/dag
6e jaar 28 euro/dag
7e jaar 30 euro/dag
... jaar 30 euro/dag

moni's4faq's
2. Stoomcursus
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→ Waarvoor ben ik verzekerd?
Je bent verzekerd op weg van en op weg naar het 
speelplein. Gebruik hiervoor wel de kortste weg van 
thuis naar het speelplein en terug. Het speelplein heeft 
ook een verzekering voor lichamelijke ongevallen en 
een B.A.-verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid). 
Dit betekent kort gezegd dat elk lichamelijk ongeval 
dat je op het speelplein overkomt (of van en naar het 
speelplein) door onze verzekering gedekt is. 
Wanneer door jouw toedoen of door een actie van één 
van de kinderen die onder jouw begeleiding staan, er 
ergens schade ontstaat aan derden, dat deze schade 
verhaald kan worden op de verzekering. 

→ Wat met scheuren in kleren, gebroken 
  bril, …?
Als vrijwilliger op het speelplein krijg je een forfaitaire 
vrijwilligersvergoeding. Dit bedrag is eigenlijk voor 
de schade die je oploopt aan je kledij (verfspatten, 
scheuren, …).
Voor schade aan je bril zit het zo: het is Ethias die 
beslist of de schade aan een bril mee verzekerd wordt, 
maar er moet ook lichamelijke schade zijn. Een bril die 
dus van de neus valt tijdens een spel, valt niet onder de 
verzekering.

→ Wat is het verschil tussen de 
   verschillende zones op het speelplein?
Enerzijds heb je het Kleuterhof waar de kleuters 
zich kunnen laten gaan, aan de andere kant van het 
Fenixgebouw heb je het plein voor de Middengroep. 
Kleuters mogen enkel op het Kleuterhof en hun deel 
van de grote zaal. Middengroepers mogen op de rest 
van het speelplein. De parking, het skatepark, de 
looppiste en de camping zijn verboden terrein voor de 
kinderen. 
Zie onze speelpleinkaart in dit Monifest.

→ Is er een introductietoer?
Ja! Elke nieuwe moni krijgt een ‘Tour de la pleine’. 
Hier leer je alle lokalen kennen, waar je welke 
materialen kan vinden, waar de kinderen mogen 
komen, waar en wat de arena is, … Je maakt ook kennis 
met enkele algemene afspraken op het speelplein.
Op onze website hebben we een supercool 
spelletjesboek.

→ Hoe bekom ik een Sporrewoan t-shirt 
   of trui?
Je t-shirt mag je na je eerste week aanvragen aan de 
speelpleinverantwoordelijke. Voor een Sporrewoantrui 
moet je wachten tot je derde speelpleinjaar. Een trui 
kost 15 euro.

→ 'Plat Op je Bek gaan' & arena! Wat is dat?
Één van de eerste dingen die monitoren leren op cursus 
is 'plat op je bek gaan'! 'Plat op je bek gaan' staat voor 
zot, onnozel, wild, enthousiast, zonder schaamte iets 
kunnen aanbrengen bij de kinderen. Elke activiteit 
wordt in de arena voorgesteld aan de kinderen. Dit 
gebeurt om 9, 13.30 en om 16 uur. Hoe zotter je het 
maakt, hoe meer kinderen zullen kiezen voor jouw 
activiteit en hoe succesvoller je activiteit zal uitdraaien. 
dus: 'ga plat op je bek' en geniet er van!

→ Hoe werkt de voorbereiding?
Elke avond na de werking (om 18 uur) begint de 
voorbereiding voor de volgende dag. Eerst wordt er 
vergaderd met alle monitoren samen. Op dit moment 
worden er eerst opmerkingen gemaakt over de 
afgelopen dag en worden dan de taken voor de 
volgende dag verdeeld. Daarna gaan 
middengroepmoni’s, kleutermoni’s en 12+moni’s 
verzamelen en de activiteiten voor de volgende dag 
voorbereiden. Hierbij is er keuze tussen verschillende 
soorten activiteiten: knutselen, spel binnen (= spel op 
het speelpleinterrein), spel buiten (= spel buiten het 
speelpleinterrein), sport, fantasie. Deze activiteiten 
kaderen ook telkens binnen het dagthema.

moni's



14 

→ Hoe roep je voor een taak?
Bij het verdelen van de taken is het de bedoeling dat je 
zo LUID mogelijk roept voor de taak die jij de volgende 
dag wil. De taken worden telkens in een andere 
volgorde vernoemd, zodat het verrassingseffect blijft. 

De eerste dagen op het speelplein lijkt dit voor jou 
wel een kakafonie van klanken en namen, maar een 
getrainde animator die slaagt er steevast in om zijn of 
haar naam naast de gewenste taak te krijgen. 

→ Hoe werken themadagen?
Elke speelpleindag wordt gekaderd in een bepaald 
thema. Zo kan je er voor zorgen dat je inkleding in de 
arena en de omkadering van je activiteit aansluit bij het 
dagthema. 

→ Hoe lang moet ik blijven na de werking?
De werking zelf stopt om 17 uur, of tot 17.45 uur als je 
taak hebt. Sta je de volgende dag ook op het speelplein, 
dan blijf je voor de voorbereiding. Deze start om 18 uur 
en eindigt als je klaar bent met voorbereiden. Daarna 
kun je ter bevordering van de groepssfeer ook blijven 
plakken in het monikot. Een goede voorbereiding duurt 
ongeveer tot 19 à 19.30 uur.

→ Wat moet ik meebrengen?
Eerst en vooral breng je als moni je motivatie en je 
enthousiasme mee naar het speelplein. Verder moet 
je niet echt iets meebrengen. Je mag drank van thuis 
of boterhammen van thuis meebrengen, maar op het 
speelplein is er ook een warme maaltijd voorzien voor 
je. Materiaal van thuis meebrengen voor een activiteit 
kan ook, maar dit wordt afgeraden omdat dit niet 
binnen de verzekering valt! 

→ Waarom moet ik het Monifest lezen?
In het Monifest staat alles wat je als Sporrewoanmoni 
moet weten: welke lokalen er zijn, hoe het zit met de 
lunchmomenten, welke taken er zijn op het speelplein, 
welke algemene afspraken er zijn. Wil je bv. op je 
eerste dag geen tournee, dan lees je toch best eerst het 
Monifest.

→ Wat gebeurt er als ik te laat kom?
Als je één keer te laat komt (dus na 8.30 uur of na 13 
uur) dan betaal je 2 euro in de te-laat-pot. De tweede 
keer loopt je boete op tot 4 euro, de derde keer tot 6 
euro, ... Er hangt een klok in het secretariaat die geldt 
als maatstaf. De klok wordt radiogestuurd en is heilig. 
Dit betekent dat enkel de SV of zijn aangesteld de klok 
mag aanraken (om batterijen te vervangen, …) 
Onthou dus volgende regel: op tijd = 5 minuten te vroeg

→ Mogen monitoren een relatie 
  hebben met elkaar?
Monitoren mogen een relatie hebben met elkaar, maar 
niet zomaar! Moni’s die een relatie met elkaar beginnen 
= 'Kornet d’Amoer'. Dit betekent dat je een kornet 
moet geven ten laatste de vrijdag van de week waarin 
je betrapt werd. Je geeft een kornet aan de mensen die 
die dag staan op het speelplein. Heb je dit niet gedaan, 
dan verwachten de monitoren een magnum! Zowel de 
magnums als de kornets komen van de Aldi. Wanneer 
de kornet gegeven is, dan is een kus tijdens de pauzes 
toegestaan. (weliswaar in het Monikot en buiten het 
zicht van de kinderen). 

Deze regel geldt niet alleen voor monitoren. Kussen in 
de clownzone met eender wie, tijdens de werking (dus 
van 7.45 tot 18.45 uur) of tijdens een moni-activiteit is 
kornet… dus ook een vriendschappelijke kus binnen de 
clownzone is kornet!

Het reglement van 'Kornet d’Amoer' is geldig binnen 
een straal van 1 km rond het Jeugdstadion.
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→ Hoe zit het met eten en drinken?
Je krijgt als moni dagelijks een warme maaltijd op 
het speelplein, daarnaast kan je tijdens de pauzes ook 
drankjes krijgen in het Monikot. Elke moni krijgt per 
dag 2 gratis drankjes. 
In het Monikot kan je ook pintjes drinken, dit is echter 
pas toegelaten na 17 uur en boven de 16 jaar! 
Tijdens de werking is het niet de bedoeling dat je iets 
eet, enkel het vieruurtje mag je samen met de kinderen 
opeten. Tijdens warme dagen worden er geregeld 
waterstandjes opgesteld, ook de moni’s mogen dan een 
glaasje water drinken. Anders kun je in het Meuzeltje 
een glaasje water gaan drinken.

→ Sleutels: HELP!
Alle sleutels zijn te vinden op het wit bord in het 
secretariaat. Telkens je een sleutel meeneemt, schrijf 
je je naam op het bord zodat iedereen weet wie de 
sleutel heeft. Geef je de sleutel door aan iemand anders, 
vervang dan jouw naam door diegene aan wie je sleutel 
gegeven hebt. 

→ GSM, sigaretten, alcohol??
Tijdens de werking mag je niet roken en geen alcohol 
drinken. Alleen tijdens de pauzes mag je buiten het 
speelplein roken. Alcohol mag je pas drinken na de 
werking (dus na 17 of 17.45 uur als je taak hebt). Je 
gsm haal je ook pas uit tijdens de pauzes. Het is niet 
de bedoeling dat je de hele dag bezig bent met bellen 
en sms’en. Het kind staat centraal en verdient al jouw 
aandacht!

→ Hoe word ik in de groep opgenomen?
Blijf eens plakken in het monikot na de werking of 
neem eens deel aan een moniactiviteit. Zet ook zelf de 
eerste stap om in de groep opgenomen te worden.

→ Krijg ik een meter of peter?
Alle nieuwe moni’s krijgen een meter of peter. Op de 
voorzijde van dit boekje vind je een bon die je tijdens 
de voorbereiding kan inruilen voor een meter of peter. 
Het gebeurt jaarlijks ook dat de ervaren monitoren, die 
al een meter of peter hebben, hun best doen om je peter 
of meter te zijn. Zie bon pagina 2.

→ Wat zijn moni-activiteiten?
Elke vrijdagavond is er een moni-activiteit. Dit zijn 
ideale momenten om de andere moni’s beter te leren 
kennen. Vb. van bekende moni-activiteiten: karaoke, 
paintball, bbq, … Ook na de werking kun je altijd wat op 
het speelplein blijven om wat na te praten en elkaar zo 
beter te leren kennen.

→ Wat is het moniweekend?
Elk jaar gaan de moni’s een weekendje samen op 
stap. Tijdens dit weekend wordt er vooral veel plezier 
gemaakt, leuke activiteiten gedaan, gegeten, gedronken, 
enz. Maar er wordt ook hard gewerkt tijdens het 
moniweekend. Er wordt vergaderd over de volgende 
zomer, de themadagen worden gekozen, de fuif (de 
speelpleinfuif) wordt besproken, ...

→ Hoe raak ik hogerop in het speelplein?
Je begint op het speelplein als gewone moni. Hiervoor 
kan je ook een cursus animator volgen, dit kan 
bijvoorbeeld bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
(www.speelplein.net). Volg je een cursus hoofdanimator, 
dan kan je je kandidaat stellen voor een vakantiejob 
als hoofdmoni. Je kan je ook engageren om lid te 
worden van de commissie monitoren. Hier help je mee 
beslissingen nemen over het speelplein. 
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→ Waar vind ik spelletjes?
Gezelschapsspelletjes kun je vinden in de berging van 
het speelplein, waar ook ook ander speelmateriaal ligt. 
Spelletjes vind je in jouw spelletjesboek, de DNA's in 
het monikot en op het internet.

→ Welk materiaal gebruik ik waarvoor 
 en waar vind ik het?
Knutselgerief gebruik je om te knutselen en vind 
je in het crealokaal! Logische indeling toch?! 
Reservemateriaal vind je in de berging. Wat je nog kan 
vinden in de berging is speelmateriaal voor de kinderen, 
gerief om je activiteiten te kunnen uitvoeren, …

→ Hoe gaat het als je gaat zwemmen?
Je haalt de lijst met deelnemers samen met het 
geld op in het secretariaat. Nadat je de kinderen 
verzameld hebt, gaan jullie in groep naar het 
zwembad. Daar melden jullie je aan en krijgen jullie 
groepscabines toegewezen. Hou de jongens en de 
meisjes apart en verkleed jullie met de animatoren 
voor of na de kinderen. Daarna kunnen jullie gaan 
zwemmen. Wanneer de eerste kinderen het zwemmen 
moe zijn, gaat ook één van de animatoren mee uit het 
water om toezicht te houden op de niet zwemmende 
kinderen. Om dan in één gezamenlijke groep terug 
naar het speelplein te gaan. Het zwembad opent om 
10 uur, van 9 uur tot 10 uur speel je spelletjes met je 
zwemmers.

→ Wat moet ik doen in het Meuzeltje en hoe 
werkt de uitleendienst? IJsjes… wanneer 
en hoe?

In het Meuzeltje zorg je eerst en vooral voor de 
meuzeltjes van de kindjes. Wanneer de kinderen 
aankomen op het speelplein stop je hun rugzak in een 
vakje. Elk vakje is genummerd, dit nummer schrijf 
je dan met stift op hun hand. Kinderen kunnen dan 
overdag hun rugzakje komen halen om hun koek of 
drank er uit te halen.
Vanaf 12.30 uur kunnen alle kinderen een ijsje kopen 
met bonnetjes die ze in het secretariaat kunnen kopen. 
Kleuters kunnen vanaf 12.30 tot 13.30 uur en dan vanaf 
16 uur ijsjes kopen, de middengroepers kunnen dit 
gedurende de hele namiddag.
In de uitleendienst kunnen de middengroepers 
materiaal ontlenen. Hiervoor gebruiken ze hun 
bonnetjes, die ze als waarborg ingeven. Brengen ze het 
materiaal in goede staat terug, krijgen ze hun bonnetje 
terug, anders niet. De moni’s noteren ook de naam 
van het kind en welk materiaal hij/zij ontleent in het 
Meuzelboek. Achter het meuzeltje sta je ook in voor 
de speelpleinmuziek. Er is een laptop beschikbaar met 
kindermuziek. Druk op play en de speler zorgt zelf voor 
een gevarieerd aanbod, zonder dat jij er nog extra werk 
aan hebt.

→ Wat als een kindje geen eten/drank/geld 
mee heeft?

Je verwittigt het secretariaat en vraagt hen wat je 
moet doen. Zo kunnen zij ook de ouders ’s avonds 
op de hoogte brengen. Meestal wordt dan beslist om 
het kindje een warme maaltijd te geven, die achteraf 
aangerekend wordt.
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→ Hoe ga ik op uitstap?
Telkens als je weg gaat van het plein, zorg je dat er in 
het secretariaat een uitstappenblad is ingevuld. Hierop 
vul je alle namen in van de kinderen die met jou 
meegaan. Daar moet je ook op noteren waar je naartoe 
gaat, via welke weg, …
Zorg ook steeds dat je een gsm mee hebt. Zo kan jij 
het speelplein (tel. 057 239 419) bereiken en kan het 
speelplein jou bereiken. Ga je echt op uitstap 
(vb naar een pretpark) dan zorg je dat alle kinderen een 
polsbandje met het telefoonnummer van het speelplein 
aan hebben. Je zorgt er ook voor dat je een EHBO-koffer 
mee hebt. 

→ Wat met kinderen waar ik geen gezag 
over krijg? Wat kan ik doen als een kind 
fysiek onhandelbaar is?

Als je kinderen hebt waar je niet mee om kan, dan 
kun je altijd hulp vragen aan je mede-monitoren. 
Indien het nog steeds niet lukt om op gepaste wijze 
te handelen, dan kan de SV ook tussenkomen. De SV 
heeft nog steeds een gezagsfunctie t.a.v. de kinderen. 

→ Hoe moet ik straffen? Mag ik 
  kinderen fysiek straffen?
Fysieke straffen mogen niet. De kinderen komen naar 
het speelplein om zich te amuseren. We geloven hier 
in het belonen van goed gedrag en zo weinig mogelijk 
straffen. Soms is het echter nodig dat kinderen gestraft 
worden, maar zeker niet met fysieke straffen. 
We straffen kinderen op het speelplein door ze even 
uit te sluiten van de activiteit of met het oprapen 
van papiertjes, … Maak van het speelplein wel geen 
strafkamp! Benader de kinderen zoveel mogelijk op een 
positieve manier. Denk er aan: als je straft, niet te straf!

→ Iemand anders zegt dat kinderen die jij 
gestraft hebt, niet meer gestraft zijn. Wat 
moet ik nu doen?

Reageer nooit zelf tegen kinderen die door een andere 
moni gestraft zijn. Dit ondermijnt het gezag van je 
collega. Ga je niet akkoord met de straf of de duur van 
de straf, spreek dan je collega-moni aan, niet het kind.

→ Wat moet ik doen als een kind wegloopt? 
Moet ik er dan achterlopen?

Als een kind wegloopt, moet je eerst zorgen dat de 
andere kinderen veilig of onder toezicht staan. Als dit 
geval is, kan je het kind achterna gaan. Spreek af met de 
medemoni van je activiteit.

→ Wat moet ik doen bij een ongeval?
Volg dit schema bij een ongeval:
1. Het ongeval gebeurde op het speelplein:
 ga naar het secretariaat en vraag advies en 

verzorging
 → SV is aanwezig: hij beslist over de behandeling
  →  SV is niet aanwezig: secretariaatsmedewerker
   beslist over de behandeling. Bij twijfel wordt een 
  arts geraadpleegd, of kan zelfs een ambulance op 
  het terrein gevraagd worden.

2. Het ERNSTIG ongeval gebeurde buiten het 
speelplein

 → en je bent dicht bij het speelplein: kom naar het 
speelplein en volg de richtlijnen van hierboven

 → en je bent ver van het speelplein: bel de 112 en 
verwittig ook het speelplein: 057 239 419

→ Wat doe ik met kinderen (en zeker 
kleuters) die om 18 uur nog op het 
speelplein zijn?

Kinderen die om 18 uur nog op het speelplein zijn, 
kunnen we niet aan hun lot overlaten. In de eerste 
plaats bellen we de ouders op om ze te herinneren 
aan het einduur van de werking. Verder kan het kind 
meegenomen worden naar het secretariaat waar het 
zich dan nog kan bezighouden terwijl de monitoren 
vergaderen en voorbereiden. 
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→ Wat met anderstaligen 
  (ouders) en misbruik hier van?
Als moni moet je ook letten op je communicatieve 
houding naar ouders toe. Ook anderstalige ouders 
vallen hieronder. Het is belangrijk dat zowel de 
monitoren als de ouders een inspanning leveren om 
elkaar te begrijpen. Desnoods kunnen de kinderen voor 
jou vertalen. Tonen de ouders echt geen wil om mee te 
werken, dan kun jij als moni niet meer doen…

→ Wat als een ouder een klacht heeft?
Let er op dat je ouders altijd respectvol benadert. 
Ook als ze klachten hebben. Als je het niet zelf kan 
afhandelen, wandel dan met de ouders naar het 
secretariaat waar ze bij de Speelpleinverantwoordelijke 
terecht kunnen. Is hij er niet, contacteer dan je 
hoofdmoni of het secretariaat!

→ Wat houdt mijn stage in?
Wanneer je een animatorcursus volgde, kun je stage 
doen op het speelplein. Deze stage duurt 10 dagen en 
kan enkel gedaan worden in de zomervakantie.
Je zorgt er tijdens je stage voor dat je minimum één 
groot themaspel uitwerkt voor je favoriete doelgroep. 
Een aanrader is ook om mee te helpen aan een moni-
activiteit op vrijdagavond. Op deze manier kun je je 
makkelijker inwerken in het animatorenteam.
Tijdens je stage kom je op eigen initiatief ook 2 
evaluatiegesprekken vragen met de SV (en eventueel 
ook je hoofdmoni). Zo weet je tijdig waar je moet 
bijsturen indien nodig en kun je alles uit de kast halen 
om een zo goed mogelijke stage te doen!

→ Hoe gedraag ik met tegenover de
 kinderen en 12+?
Bij ons staat het kind centraal. Dat betekent dat elk 
speelpleinkind jouw volledige aandacht verdient. Je hebt 
wel altijd een begeleidershouding ten opzichte van de 
kinderen, je straalt een zekere vorm van gezag uit.
Bij de kinderen van 12+ is het iets anders: soms is het 
leeftijdsverschil slechts enkele maanden of jaren en ken 
je de 12+’ers van op school. Hou ook hier een duidelijke 
grens tussen speelpleinwerking en private omgang. 
Hou zeker je eigen persoonsgegevens (Facebook, 
gsm,…) voor jezelf. Zoek ook tijdens de paas- of 
zomervakantie niet expliciet contact met 12+’ers buiten 
het speelplein. Een relatie aangaan met een jongere 
die ingeschreven is op het speelplein (zelfs al is het 
leeftijdsverschil slechts enkele maanden) is volledig uit 
den boze en wordt niet getolereerd!

→ Bij welke leeftijdsgroep sta ik het best?
Probeer het eens! Je bent meteen een ervaring rijker en 
misschien merk je wel dat jet het liefst bij een andere 
leeftijdsgroep staat. Kom je als 12+’er meteen door naar 
de speelpleinwerking, dan start je wel twee weken bij de 
kleuters om daar de werking van het speelplein te leren 
kennen.

→ Hoe gaan we de baan op?
Zorg er in de eerste plaats voor dat je groep gezien 
wordt: als begeleider, jonger dan 18 jaar, doe je een 
fluojas met opschrift “GROEPSLEIDER” aan. Eén 
begeleider loopt vooraan bij de groep, een andere 
begeleider loopt achteraan en zorgt dat de groep goed 
aansluit. Het speelplein organiseert om de paar jaar 
een opleiding 'GEMACHTIGD OPZICHTER'. Dit is 
een cursus voor moni’s die ouder zijn dan 18 jaar en 
met een groep de baan op willen. Heb je de opleiding 
gevolgd, trek dan een fluojas met opschrift 'Gemachtigd 
opzichter' aan. Er zijn ook verkeersbordjes te verkrijgen 
op het speelplein om het verkeer te stoppen (bij 
kruispunten zonder verkeerslichten).
Onderstaand schema geeft weer wat je moet dragen en 
wat je mag doen:

Groepsleider
→ geen minimumleeftijd
→ z’n gezag is  geldig over het volledige Belgische
  grondgebied
→ draagt de fluojas met opschrift 'GROEPSLEIDER'
→ mag een groep wandelaars begeleiden met het 
  verkeersbord C3

Gemachtigd opzichter
→ minimum 18 jaar oud en opleiding gevolgd
→ z’n gezag is enkel geldig binnen het 
  arrondissement Ieper
→ draagt een fluojas met opschrift 'GEMACHTIGD  
   OPZICHTER'
→ draagt een Belgische driekleuren-armband om de 
  LINKERarm
→ mag een groep wandelaars begeleiden met het
  verkeersbord C3
→ mag GEEN groep fietsers begeleiden, tenzij
  IEDEREEN AFSTAPT aan oversteekplaatsen

Wegkapitein
→ minimum 21 jaar oud
→ z’n gezag is geldig over het volledige Belgische 

grondgebied
→ draagt een fluojas met opschrift 'WEGKAPITEIN'
→ draagt een Belgische driekleuren-armband om de 

LINKERarm
→ mag een groep fietsers of motorrijders begeleiden 

met het verkeersbord C3
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Nog vragen?
...of een superidee? Noteer het hier!

→ Mogen niet-ingeschreven mensen op het 
kleuterplein komen? 

Ja natuurlijk!  Meld deze mensen wel dat ze via onze 
ingang het terrein moeten betreden. Vermeld ook 
dat de openbare toegangen afgesloten zijn voor de 
veiligheid van onze kleuters. Op deze manier weten de 
mensen ook waarom ze niet zomaar het terrein kunnen 
betreden.

→ Over het gebruik van alcoholstiften
Als moni is één van je meest gebruikte materiaal een 
alcoholstift. Deze wordt voor verschillende zaken 
gebruikt tijdens de werking, maar we proberen er 
ons aan te houden om de kinderen op het speelplein 
niet vol te schrijven. De jongeren van de 12+ zijn hier 
vooral gevoelig voor om dit vriendschappelijk te doen 
onder elkaar, maar wanneer jongere kinderen dit 
gaan nadoen, krijgen we veel klachten van ouders die 
veel moeite hebben om de alcoholstift van hun kind 
afgewassen te krijgen.

→ Word ik geëvalueerd?
Ja, zelfs al lijkt het niet altijd zo, toch word je constant 
geëvalueerd. We weten wel  dat niet iedereen elke dag 
een superdag heeft, maar toch moet je telkens je beste 
speelbeen voor zetten! Er komen tijdens de hoofdmoni-
vergaderingen ook gerichte gesprekken over elke moni.
De informatie die hierin voor jou belangrijk is, wordt 
jou ook meegedeeld. Op deze manier weet je ook hoe je 
vorderingen gaan op het speelplein.
 

Je krijgt snel een antwoord van iemand van de commissie monitoren of van de SV.
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follow2steps

Het secretariaat
Dit is het kloppend hart van het speelplein. Hier 
gebeuren de inschrijvingen van de kindjes en komen 
ze bonnetjes komen. Maar de moni’s noteren hun 
naam ook op de aanwezigheidslijst, voor 8.30 uur. Je 
bent pas ingeschreven als je je naam opgeschreven 
hebt. Wie te laat is, betaalt 2 euro (per keer dat je te 
laat komt) in de pot. Kom je na 9 uur, dan ben in de 
voormiddag niet betaald. Kom je na 13 uur toe, ben je 
ook te laat en kom je na 13.30 uur toe, dan verlies je je 
namiddagvergoeding.
Er hangt ook een sleutelbord. Je kan deze sleutel nemen, 
maar vergeet je eigen naam niet te schrijven als je een 
sleutel meeneemt. Zo weten we wie er weg is met de 
sleutel. 
In het secretariaat worden blutsen en builen 
verzorgd in het EHBO-kotje, door Wesley, de 
secretariaatsverantwoordelijke of de moni zelf. 
Maar je kan er ook terecht om iets te melden, je hart te 
luchten of iets te vragen. 

Het monikot
Dit is de ontspanningsruimte voor de monitoren, maar 
hier zijn er ook vergaderingen (als het buiten regent). 
Het monikot is open tijdens pauzemomenten, van 7.45 
tot 8.55 uur. Over de middag is het open van 12 tot 13.25 
uur, ’s avonds gaat het kot open vanaf 17 uur. 
In het kot blijven hangen is geen probleem, dat is 
mogelijk tot de laatste hoofdmoni er is. Daarna moet 
iedereen onverbiddelijk naar huis en sluit de hoofdmoni 
alles af. 

De speelhal
De speelhal gebruiken we vooral als het regent. 
Binnen kunnen de kinderen allerlei activiteiten en 
gezelschapspelletjes spelen. Maar we gebruiken deze 
ruimte ook voor spellen en activiteiten als het niet 
regent. 

De grote zaal 
De grote zaal is verdeeld in 2 delen, voor de kleuters en 
de middengroepers. In de zaal is er ’t Meuzeltje. Daar 
brengen de kinderen hun rugzakje naar toe, wordt 
er muziek afgespeeld maar kunnen de kinderen ook 
speelmateriaal uitlenen. Kinderen kunnen er vrij spelen 
(bvb: badminton, waveboarden…). Als moni kan je ook 
tal van kleine spelletjes of activiteiten organiseren (bvb: 
macramébandjes maken, Jungle Speed spelen…). 

De berging
Dit is de opslagplaats van ons speelplein. Je vindt er 
allerlei materiaal om buiten te spelen. Vergeet niet 
dat kinderen hier niet binnen mogen. Hier vind je 
in de grijze boxen allerlei spellen, maar ook doe-
het-zelf-materiaal, zomerbadjes, sportmateriaal en 
bouwmateriaal. De berging staat vol materiaal, maar 
tracht alles proper te houden en terug op z’n plaats te 
zetten! Zo is het fijn werken voor iedereen. Vergeet 
zeker niet om de berging te sluiten, de poort maar ook 
de  deur. Heb je geen inspiratie of is je activiteit vroeger 
gedaan, neem een kijkje in de berging en zoek een leuk 
spel voor de kinderen. 

Crealokalen 
Boven vind je de 2 knutsellokalen/ crea’s. Hier 
organiseren we de knutselactiviteiten met kinderen. 
Het is aangeraden om ’s avonds vooraf je voorbeeld 
hier te maken en de kinderen warm te maken voor 
je activiteit tijdens de arena. Hou het kot wel proper. 
Zorg dat alles op zijn plaats staat en je alles proper 
achterlaat (verfpotjes in de vuilbak, papier weg, borstels 
uitgespoeld…), zo is het fijn voor de andere moni’s. 
De volle vuilniszakken moeten beneden in de 
containers, vooraan het gebouw.

Het wit kot
Het wit kot is de container die je tegenkomt net naast 
het Robinson. Je vindt er heel wat bouwmateriaal zoals 
tonnen, sjortouw, paletten, sjorpalen… Dit gebruiken 
we om kampen te bouwen in het Robinson, samen met 
de kinderen. De sjorpalen en dergelijke hoef je niet 
dagelijks binnen te halen. Maar zorg er wel voor dat alles 
op het terrein van het speelplein blijft! 

1. TOUR DE LA PLEINE
Het speelplein heeft heel wat nuttige plaatsen, elk met hun eigen materiaal en regels die je probeert te volgen. 
Hieronder vind je een virtuele rondleiding, met een uitleg van alles speelpleinplaatsen. 
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follow

Zwemmen met kleuters:
1. Je haalt de zwemmerslijst op in het secretariaat 

+ de eventuele abonnementen van de kleuters 
en verzamelt zo de kleuters die mee gaan 
zwemmen. 

2. Je kleedt de kleuters om in de refter. Je helpt hen 
met het aandoen van hun zwemgerief, daarop 
doe je hun normale kleren aan.

3. Je speelt kleine spelletjes met hen tot rond 9u50
4. Je doet de kinderen een gekleurd polsbandje om 

(zo herkennen we hen in het bad). Deze bandjes 
kan je ophalen in het secretariaat.

5. Je vertrekt samen met de kleuters en moni’s naar 
het zwembad.

6. Je meldt je aan bij het onthaal. Je zegt hoeveel 
kindjes + moni’s er mee zijn. Je toont ook de 
kopies van de abonnementen. Je vraagt een 
ticketje van het aantal toegangen.

7. De kinderen verkleden zich in grote lokalen. 
Jongens en meisjes apart? Je helpt de kinderen.

8. In het zwembad help je de kinderen met het 
aandoen van bandjes en/of een drijfband.

 ALLE KLEUTERS BLIJVEN IN HET 
KLEUTERBAD!

9. Je speelt spelletjes met de kinderen in het 
zwembad 

10. Naar gelang van het aantal kleuters bepaal je een 
uur om het zwembad te verlaten. 

11. Je zorgt dat je tegen 11.50 uur terug bent op het 
kleuterhof met alle kleuters. 

12. Je brengt het ticketje van het onthaal binnen in 
het secretariaat.

Zwemmen met middengroepers:
1. Je stelt je activiteit enthousiast en verrassend 

voor
2. Je komt de zwemmerslijst halen in het 

secretariaat + vraagt naar eventuele 
abonnementen.

3. Je overloopt de zwemlijst en zet zij die zich 
aangemeld hebben op aanwezig.

 Kinderen die op de lijst staan, maar er niet zijn, 
zoek je met de megafoon op het plein tot je lijst 
volledig is!

4. Je doet de kinderen een gekleurd polsbandje 
om. Zo herkennen we hen gemakkelijk in het 
zwembad. Deze bandjes kun je ophalen in het 
secretariaat.

5. Je speelt spelletjes met de kinderen op het 
grasplein tot rond 9u55, daarna kun je in groep 
vertrekken naar het zwembad. 

6. Je meldt je aan bij het onthaal. Je zegt 
hoeveel kinderen + begeleiders en toont de 
abonnementen van de kinderen die mee zijn. Je 
vraagt een ticketje. 

7. De kinderen kleden zich om en doen hun 
zwemgerief in een locker. 

8. Je gaat samen met de kinderen naar het 
zwembad. De moni’s verdelen zich tussen het 
kleuterbad en het grote bad. 

9. Rond 11u10 verlaat je het zwembad en kunnen de 
kinderen zich opnieuw gaan omkleden.

10. Je vertrekt in groep naar het speelplein. 
11. Je brengt het ticketje van het onthaal binnen in 

het secretariaat.

2. HOE GA IK NAAR HET ZWEMBAD?
Het zwembad ligt net naast het speelplein, dus te voet. Maar het is belangrijk dat je zeker niet te vroeg vertrekt, 
want het zwembad gaat pas open om 10u. Daarom speel je nog tal van kleine spelletjes  tot rond 10u. Dan kun je 
naar het zwembad vertrekken. Iedere dinsdag en donderdag gaan wij gaan zwemmen. Kindjes schrijven zich in 
via het secretariaat en betalen daar €1.

OPMERKING: 
VOLGENS DE VLAREM II WETGEVING IS HET VERPLICHT DAT ER TELKENS EEN MONI TOEZICHT HOUDT AAN DE KANT. 
DEZE MAG NIET IN HET WATER. AFWISSELEN TUSSEN DE MONI’S IS WEL TOEGELATEN. 



22 

Spel buiten
Iedere voormiddag en namiddag wordt er door 
verschillende monitoren een activiteit voorzien, 
buiten het speelpleinterrein (bvb: de markt, de 
Vestingen, de sporthal…).
Omdat je het speelpleinterrein verlaat mag je enkele 
zaken zeker niet vergeten: 
Vooraf: kom voor 9 uur of 13.30 uur naar het 
secretariaat om een uitstappenblad (op het rek) en 
een balpen.
1. Een leuke en uitdagende arena. Een spel is pas 

leuk als je veel kindjes hebt! 
2. Na de arena vul je het oranje uitstappenblad in.
 Wat noteer ik daarop: 
   * De naam van ieder kind (ev. familienaam) 
     dat met je meegaat.
   * De naam van de verschillende monitoren  

    + telefoonnummer
3. Wat neem ik mee: 
   * De voorbereiding van je spel
   * Het gepaste fluohesje
   * Mijn gsm! Enkel te gebruiken in geval 
     van nood!
4. Vraag de kinderen nog eens of ze naar het toilet 

moeten, voor jullie vertrekken.
5. Het aantal kindjes tellen en controleren

Naar een pretpark
Het is fijn om gratis mee te mogen naar een pretpark 
met de kindjes en Sporrewoan. Maar daarbij moet je 
ook wel enkele regels en afspraken in acht houden. 
1. Vaak zijn we pas laat terug van een pretpark (ca  

17.30 uur). Soms vertrekken we ook voor 9 uur. 
Hierdoor heb je soms geen taak als je op uitstap 
gaat. De volgende dag neem je dan ook met 
plezier een dubbele taak. 

2. Het kind staat centraal. We gaan voor de 
kinderen naar het pretpark. 

 Vooraf wordt door een ludiek wedstrijdje bepaald 
wie mee mag als begeleider. Er gaat minstens 1 
moni mee die 3 jaar ervaring heeft. 

3. De moni met ervaring haalt 15 min. voor vertrek 
naar het pretpark de deelnemerslijst op in het 
secretariaat + polsbandjes en het toegangsgeld. 

  - De kinderen worden verzameld. Een  
   laatste plaspauze wordt nog eens voorzien. 

  - De polsbandjes worden verdeeld in de 
    bus. Daarop staat het telefoonnummer 
    van de ervaren moni
  - De ervaren moni krijgt in het secretariaat 
    ook een grote som geld mee. Daarmee 
    betaalt hij enkel en alleen de toegang van 
    alle deelnemers. Vergeet geen ticketje te 
    vragen! 
4. In het park is vrij rondlopen niet toegelaten. Het 

makkelijkste is om je te verdelen in een 2- of 
3-tal groepen. Bvb: de durvers: zij die op iedere 
attractie willen en maak dan een andere groep 
voor de kinderen die niet op iedere attractie 
willen. 

 Zorg dat minstens dat met iedere groep 1 moni 
aanwezig is. Kinderen mogen niet zonder 
begeleiding in het park rondlopen.

5. Spreek met de buschauffeur het vertrekuur naar 
huis af en hou je daar ook aan! Daarom kan je 
best op tijd vertrekken uit het park en nog even 
een plaspauze houden voor iedereen de bus 
opstapt. 

6. Tel het aantal kindjes voor je de bus opstapt! 
Tel ze op het moment dat ze in de bus stappen 
nogmaals! Op deze manier weet je zeker dat je 
iedereen terug mee naar het speelplein hebt.

3. HOE GA IK OP UITSTAP?
We hebben 2 soorten uitstappen. Enerzijds hebben we “spel buiten”, anderzijds hebben we een uitstap naar 
bijvoorbeeld een pretpark. 
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Eten met de middengroepers
- Eten om 11.30 uur
- Vanaf 11.15 uur kan de lijst van de warmeters 

opgehaald worden in het secretariaat. 
- Een moni zorgt ervoor dat de tafels gedekt 

worden volgens het aantal eters tegen 11.30 uur. 
Zowel voor de middengroepers, kleuters als 
soepdrinkers. 

- Om 11.30 uur mag iemand de eterslijst en de 
megafoon komen halen in het secretariaat en de 
sirene laten luiden.

- Kinderen weten dat dit het uur is om te eten. Je 
vinkt de naam van de kinderen een voor een af al 
ze zich aangemeld hebben om te eten. 

- Boterhameters die ook in de refter willen eten 
staan niet op de lijst.

- Als er een kind ontbreekt aan tafel. Dan ga je 
met de megafoon op zoek naar het kind. Bvb: 
Robinson e.d. Blijf zoeken tot je het kindje 
gevonden hebt!

- Moni’s die geen taak hebben 11u30 mogen ook 
gaan eten. Deze moni’s helpen eerst met de 
kinderen.

 1. De borden opscheppen 
 2. Water uitdelen 
 3. Het eten begeleiden en kinderen aansporen 
  om te eten 
 4. Het dessert uitdelen
- Per tafel zit er minimum 1 moni
- Kinderen en moni’s eten van alles iets. Ze 

moeten van alles proeven. Maar niet iedereen 
lust alles. Daarom maak je met de kinderen een 
compromis. 

- Kinderen doen hun bord zelfstandig weg op de 
daarvoor voorziene plaats. De borden worden 
proper gemaakt met een pottenlikker. 

- Als alle kinderen gedaan hebben met eten moet 
je de tafel afvegen en de stoelen op de tafel 
plaatsen.

- Daarna ben je vrij te doen wat je wil.

Eten met de kleuters
- Kleuters eten om 12u, dit kan ook iets vroeger 

wanneer de middengroepers bijvoorbeeld al 
allemaal vertrokken zijn.

- Vooraf worden de kleuters per groep gezet: de 
boterhameters en de warmeters, voor ze naar de 
refter gaan.

- De boterhameters nemen hun rugzakje mee naar 
de refter, de warmeters niet. 

- De boterhameters en warmeters zitten apart, 
maar aan iedere tafel zit minstens 1 moni

- De moni eet samen met de kinderen en 
motiveert hen om veel te eten en hun bord leeg 
te eten.

- De warmeters krijgen geen mes. Daarom snij je 
vooraf het vlees in kleine stukken, net zoals de 
groenten en de aardappelen.

- Je helpt de kleuters om hun bord en bestek af te 
ruimen, gebruik daarbij de pottenlikker. 

- Als alle kleuters de tafel verlaten hebben, dan 
mag je de tafel afruimen + de stoelen op de tafel 
plaatsen.

- Daarna mogen de kleuters onder begeleiding 
terug naar het kleuterhof

Kinderen kijken op naar moni’s, je bent voor hen 
een voorbeeld! Proef zelf alles en motiveer hen om 
ook alles op te eten. Overdrijf niet qua porties. Zorg 
dat er genoeg is voor iedereen. Kinderen mogen net 
zoals de moni’s ketchup en mayonaise krijgen bij 
hun eten, als er beschikbaar is  in de keuken.

4. HET WARM ETEN...
Het warm eten is soms een echte ‘soep’. Deze handleiding helpt je zeker op weg, om alles rustiger en vlotter te 
laten verlopen. Het warm eten verloopt in twee shiften, die we apart zullen bespreken. 




