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Activiteitenaanbod
Animator
Avontuurlijk
Basishouding
Begeleidersrol
Co-Animator

Competenties
Dame
Eigenheid speelpleinwerk
Game
Georganiseerd/voorbereid spel
Gesloten speelaanbod
Goe Gespeeld
Heer
Hoofdanimator
Inclusief speelplein

Instructeur
Intens spelen
IPA
Jeugdwerk

Keuze
Mobiel speelinitiatief
Mobiele speelpleinwerking

Speelaanbod vanuit animatoren.
Jongere die speelkansen voor kinderen creëert, samen met
andere animatoren in een team.
Een uitdaging die onverwacht en spannend is.
De waarden van waaruit een animator vertrekt.
Stijl die een animator aanneemt in omgang met anderen (dame,
zot, heer)
Jongere met een verstandelijke beperking die op basis van
eigen talenten en met de nodige ondersteuning een aantal
deeltaken op het speelplein op zich neemt en daarbij een
meerwaarde vormt voor de animatorenploeg
Wat een persoon kan, gelinkt aan het attest (animator,
hoofdanimator en instructeur) van de Vlaamse overheid.
Begeleidersrol van een animator die duidt op de hechte band
met kinderen.
Wat speelpleinwerk uniek maakt, situeert zich op 3 vlakken:
focus op spelen, speelpleinwerk is jeugdwerk en de grote
openheid.
Afgebakend spel met duidelijke regels en een duidelijk doel.
Het aanbod dat animatoren hebben voorbereid en uitgewerkt
om met een groep kinderen te spelen in de vorm van een
activiteitenaanbod en speelhoeken.
Speelaanbod waarin er een strikte tijdsindeling is en waarin
kinderen, ingedeeld in strikte leeftijdsgroepen, verplicht de
activiteit van de groep volgen.
Netwerk van organisaties dat in Vlaanderen het recht op spelen
van kinderen wil garanderen. De VDS is trekker van dit
netwerk.
Begeleidersrol van een animator die duidt op
verantwoordelijkheid.
Een éénduidige definitie is er niet, op elk speelplein is dit
anders. In het algemeen is het iemand die meer
verantwoordelijkheid krijgt dan een animator.
Speelplein dat elk kind de kans geeft om (avontuurlijk) te
spelen door oog te hebben voor drempels die dit belemmeren
en deze weg te werken en door in te zetten op de sterktes en
talenten van alle kinderen en animatoren.
Iemand met een attest instructeur die vorming geeft.
Variant op spelen waarbij het kind betrokken is bij het spel.
International Play Association. Netwerk van organisaties dat
wereldwijd het recht op spelen van kinderen wil garanderen.
De VDS is lid van dit netwerk.
groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van nietcommerciële doelen voor of door kinderen en jongeren van 3
tot 30 jaar, in de sfeer van de vrije tijd, onder educatieve
begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale
ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige
basis en georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen, of
door gemeentelijke of provinciale openbare besturen.
Besluit om uit verschillende speelkansen er één te nemen.
Rondtrekkend vrijetijdsinitiatief dat kinderen en/of jongeren
in hun eigen leefomgeving wil aanzetten tot spelen.
Een speelpleinwerking waarvan het actiegebied zich regelmatig
verplaatst tijdens de vakantie periode en die bij uitstek
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Mobiel aanbod
Open Speelaanbod

Open speelpleindag
Play
Ploegbaas

Risico
Speelaanbod
Speelhoek
Speelimpuls
Speelkansen
Speelpleinbasisschema

Speelpleinwerk

Speelsysteem

vraaggericht werkt, gebaseerd op het idee dat de begeleider
niet meer zelf verzint wat goed is voor de ander, of welke
activiteiten hij/zij leuk vindt, maar dat er juist geanticipeerd
wordt op de vragen van de doelgroep.
Onderdeel van een centrale speelpleinwerking waarbij men
met de werking buiten de fysieke grenzen van het speelplein
treedt en naar buiten te komt.
Speelaanbod waarin kinderen kunnen meespelen met
gevarieerde activiteiten (voornamelijk open, georganiseerd en
voorbereid door animatoren en elke dag anders), kunnen
spelen in verschillende speelhoeken (aantal met begeleiding en
zonder en waarvan een aantal er een hele vakantieperiode zijn
en andere regelmatig veranderen), permanent kunnen kiezen
en wisselen tussen het activiteitenaanbod en de speelhoeken,
waar kinderen in grote mate zelf kunnen kiezen met wie ze
samenspelen, op elk moment ook spontaan spel kunnen
ontwikkelen (vanuit het speelmateriaal of de speelruimte) en
waarin kinderen speelimpulsen ontvangen (vanuit animatoren
of andere kinderen, die hen aanzetten om aan het
activiteitenaanbod deel te nemen of in de speelhoeken te
spelen of eigen spel op te zetten).
Dag waar speelpleinen hun deuren openzetten waarop ouders,
de politiek en andere externe relaties de werking in actie
kunnen zien.
Open manier van spelen waarbij kinderen ingaan op een prikkel
die plezant lijkt en daar iets mee doen zonder dat op voorhand
vaststaat hoe het allemaal in zijn werk zal gaan.
Een ploegbaas is de formele trekker van een animatorenploeg.
Hij (of zij) is diegene die verantwoordelijkheden heeft met
betrekking tot een ploeg of het takenpakket van een ploeg.
De kans dat er gevaar voor komt en schade veroorzaakt. Er zijn
aanvaardbare en onaanvaardbare risico’s.
Alle speelkansen die op een bepaald moment worden voorzien.
Afgebakende plaats of zone van een werking die met materiaal
het spelen bevordert of plezanter maakt. Kan deel uit maken
van spontaan spel of georganiseerd spel.
Prikkel die een speels element in het spel(en) aanbrengt en
aanzet tot meer plezier.
Alle mogelijke speelaanleidingen die aanwezig zijn op een
werking. Ook speelmogelijkheden genoemd.
Schematische voorstelling van een speelpleinwerking bestaande
uit vijf pijlers waarrond een visie en beleid kan ontwikkeld
worden: speelkansen, speelpleinploeg, organisatorische
onderbouw, externe relaties en toegankelijkheid.
Het speelpleinwerk situeert zich binnen het kader van het
jeugdwerk en heeft alle volgende kenmerken: spelen als
hoofddoel. Jongeren voeren het speelaanbod uit en worden
betrokken bij de werking. Deelnemers kiezen zelf hoe vaak ze
deelnemen. Is actief in de vakantie(s) en zonder overnachting.
Kinderen als doelgroep.
Manier waarop een speelaanbod georganiseerd wordt. Wordt
bepaald door de groepsindeling, de dagindeling en
keuzemogelijkheden tussen variatie in georganiseerd spelen en
variatie in spontaan spelen. Er zijn systemen die (meer) open
of (meer) gesloten zijn.
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Speelwinkel
Spontaan spelen
Takenpakket
Variatie
VICU
Vrijetijd
Zot

Speelhoek die het spontaan spel van kinderen probeert uit te
lokken door hen speelmateriaal aan te bieden waaruit kinderen
kunnen kiezen.
Vrijheid die kinderen krijgen om binnen een speelaanbod een
eigen spel te ontwikkelen.
Geheel van taken op een speelplein.
Combinatie van speelkansen uit infrastructuur, speelmateriaal
en manier van spelen (game en play).
Basisvoorwaarden om te komen tot betrokkenheid: vrijheid,
interesse, comfort en uitdaging.
Tijd die kinderen niet op school doorbrengen en waaraan
kinderen zelf zin kunnen aan geven of waarin ze zin hebben.
Begeleidersrol van een animator die duidt op speelsheid.
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