
Tienerwerking Aalter (zomerwerking)  

Tienerwerking Aalter is een gemeentelijke vakantiewerking voor tieners van 12 tot en met 15 jaar 

die elke schoolvakantie activiteiten organiseert. Tienerwerking Aalter wil activiteiten organiseren die 

aanleunen bij de leefwereld van tieners en hun manier van vrijetijdsbeleving. We willen vooral  een 

veilige omgeving creëren waarin tieners vriendschappen, een nuttige vrijetijdsbesteding en diverse 

emoties  leren ontdekken. We werken zo laagdrempelig mogelijk en kiezen ervoor om het Tienerkot 

een halve dag open te stellen.  Tieners die meer begeleiding nodig hebben kunnen via inclusie ook 

terecht bij Tienerwerking. Tienerwerking Aalter wordt georganiseerd door een team enthousiaste 

animatoren, die gedurende het hele jaar ondersteuning en vorming krijgen vanuit de cel 

Jeugdvoorzieningen.   

 

Van 12 tot en met 15 jaar 

Tieners van 12 tot en met 15 jaar zijn welkom bij de Tienerwerking. Tieners van 12 jaar kunnen indien 

gewenst ook naar het speelplein gaan.  Combineren van beide werkingen gedurende hetzelfde jaar is 

mogelijk.   

Elke schoolvakantie 

In elke schoolvakantie staat Tienerwerking klaar om de tieners een onvergetelijke vakantie te 

bezorgen. 

Activiteiten die aanleunen bij de leefwereld 

Met de activiteiten die we organiseren met de Tienerwerking willen we meer inspelen op de vraag 

van de tieners zelf. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn dat de tieners hun eigen activiteiten kunnen 

organiseren. Met deze nieuwe uitdagende activiteiten willen we meer inspelen op de interesses van 

de Aalterse tieners. 

Vrijetijdsbeleving 

Tienerwerking wil een veilige omgeving creëren waar tieners kunnen experimenteren en met 

vrienden kunnen samenzijn. Kortom de ideale omgeving waar tieners zichzelf kunnen zijn en zichzelf 

ontdekken.  

Tienerkot 

Het Tienerkot is een ‘kot’ waar jongeren 100% hun zin kunnen doen. Zo kunnen tieners er 

bijvoorbeeld gamen, kicker spelen, roddelblaadjes lezen,  gewoon gezellig samen zijn of wat chillen 

met hun vrienden. De cel Jeugdvoorzieningen zorgt voor de nodige omkadering.   

Laagdrempelig 

Voor het Tienerkot is het niet nodig om vooraf in te schrijven. Voor een georganiseerde activiteiten 

zoals een workshop of een tweedaagse is het wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Het 

Tienerkot is een open werking waarbij tieners vrij in en uit kunnen. 



 

Halve dag werking  

We kiezen ervoor om het Tienerkot enkel in de namiddag van 13.30 u tot 17.00 u open te stellen en 

dit van dinsdag tot en met vrijdag. Dit geeft ons de tijd om een kwalitatief aanbod voor te bereiden 

en zeer vraaggericht te werken.    

Inclusie  

Tieners die meer begeleiding nodig hebben om te kunnen deelnemen aan de activiteiten zijn ook 

welkom bij Tienerwerking Aalter. Er vindt voorafgaand altijd een gesprek plaats tussen de tiener en 

zijn ouder(s), de hoofdanimatoren van Tienerwerking en de cel Jeugdvoorzieningen. Inclusie bij 

Tienerwerking kan al dan niet met ondersteuning van Gammetoen.  

Team enthousiaste animatoren 

We zijn niet op zoek naar de perfecte animator, maar naar het perfecte team! Ben je zorgend, speels 

of animatief heel sterk? Ieder talent vult onze schatkist aan. De jaarwerking van de animatoren is 

noodzakelijk om nieuwe projecten uit te broeden, de werking in vraag te stellen, nieuwe uitdagingen 

aan te gaan en om team bevorderende activiteiten te lanceren.  

Animatoren krijgen vorming en ondersteuning  

Het is de taak van de medewerkers van de cel Jeugdvoorzieningen om de (hoofd)animatoren te 

ondersteunen, uitdagingen te bieden en hen te laten participeren in de werking. We sporen onze 

animatoren aan om een cursus ‘Animator in het jeugdwerk’ te volgen met aansluitend 60 uur stage.  

Dagelijks worden alle animatoren bijgestuurd en geëvalueerd door de hoofdanimator. Jaarlijks gaan 

we met het volledige animatorenteam op voorbereidingsweekend en er  worden  verschillende 

vormingen aangeboden.  

 

 


