Mission statement
Speelplein kaktus, een initiatief van de gemeente Zemst, gaat elke zomervakantie door op de terreinen van de
gemeentelijke basisschool “de waterleest” te Eppegem. Deze kindvriendelijke omgeving wordt door het
speelplein aangevuld met allerlei spelmaterialen, wat het tot een ideale locatie voor kinderen van 3 tot 15 jaar
tijdens de zomermaanden maakt. Speelplein kaktus is een speel-plein, hiermee bedoelen we dat we geen
kinderopvang zijn, maar dat het spelen met en door de kinderen centraal staat.
Elk jaar trachten we de beste speelmogelijkheden aan te bieden. De sterkte van ons plein zit bij een
gemotiveerde animatorenploeg. Om deze ploeg zo sterk mogelijk te maken, en om uw kind de beste
begeleiding te geven, vragen we aan alle animatoren om een basiscursus “animator in het jeugdwerk” te
volgen, dit is een ideale voorbereiding voor nieuwe animatoren die op het speelplein willen staan. De
gemeente stimuleert deze evolutie door de cursussen 100% terug te betalen. Ook de verloning van de
animatoren is afhankelijk van de ervaring/cursus van de animatoren.
Ook op het speelplein zelf wordt er hard aan deze ploeg gewerkt. Zo is er elk jaar een groep ervaren
animatoren, die met veel enthousiasme de nieuwe, minder ervaren, animatoren zo goed mogelijk de kneepjes
van het vak leert. Omdat de sfeer binnen animatorenploeg allesbepalend is voor het begeleiden van de
kinderen, verwachten we ook een inspanning van de animatoren om deel te nemen aan leersessies,
animatorenactiviteiten, en andere groepsmomenten.
We trachten ook een zo goed mogelijke inclusiewerking aan te bieden, want ook kinderen met een beperking
hebben het recht om te spelen. Respect voor elk kind staat hier centraal. Om deze werking zo goed mogelijk te
maken, wordt er aangepast materiaal voorzien.
Inclusiewerking zou niets zijn zonder aangepaste begeleiding, daarom voorzien we voor elk kind, waarvan de
ouders dit nodig achten, een persoonlijke begeleiding, aangepast aan de noden van het kind. Ook worden er
door de stuurgroep enkele sessies georganiseerd om deze inclusiewerking zo goed mogelijk te laten draaien.
Elk jaar blijven we nog investeren in de uitbereiding van deze inclusiewerking.
Naast deze inclusiewerking proberen we ons ook 110% in te zetten voor een zo goed mogelijke kleuter- en
tienerwerking.
De kleuters (3 t.e.m. 5 jaar) hebben hun eigen plaats met aangepaste speelmogelijkheden zoals zandbakken,
kinderspeeltuin, polyvalente zaal,… en ook hier worden nog jaarlijks nieuwe spelletjes voor kleuters
aangekocht.
Ook de tieners hebben hun eigen noden, hierop wordt ingespeeld door ze een eigen lokaal aan te bieden en
een iets ander dagprogramma. Zo kunnen de tieners van hun vrijheid genieten door samen met hun
animatoren hun eigen dagprogramma in te vullen, of activiteiten te organiseren.
Sinds enkele jaren bouwen we ook aan een sterke open-aanbod, wat wil zeggen dat de kinderen mogen kiezen
uit een activiteitengamma. Ook hiervoor worden sessies gevolgd door de animatoren zodat ze zo goed mogelijk
kunnen inspelen op de vraag van de kinderen.
Deze open-werking word elke zomerweek zo goed mogelijk voorbereid, en hierin trachten we zo veel mogelijk
variatie te steken, zodat er voor elk kind we iets supertof bij zit.
Achter deze initiatieven zit ook een gemotiveerde stuurgroep, die doorheen het jaar volop bezig is met de
speelpleinwerking te verbeteren. Deze stuurgroep kan niet het perfecte speelplein organiseren, maar ze
probeert toch elk jaar het speelplein te verbeteren. Tijdens de zomermaanden is deze stuurgroep dan ook het
aanspreekpunt voor al uw bemerkingen, suggesties of vragen.

