D O E D E P R O F IE L T E S T !
1

IN WELK PROFIEL
HERKEN JE JEZELF

3

WELK PROFIEL ONTBREEKT ER
IN JE PLOEG?

2

KAN JE OP ALLE PROFIELEN EEN
NAAM UIT JOUW PLOEG PLAKKEN

4

WELKE TAKEN KAN JE UITBESTEDEN
AAN NIET-ANIMATOREN?

HET SFEERBEEST
Ik hou van het speelplein,
maar nog meer van alle
mensen die er aan meewerken. Ik ben er in de eerste
plaats om vrienden te
maken en doet daarom ook
mijn best om de sfeer er
altijd in te houden. Ik steek
de gekste animatorenactiviteiten in elkaar en neem
doorheen het jaar initiatief
om nog eens af te spreken.
Ik zorg voor verbinding
tussen de animatoren.

DE SPEELVOGEL
‘Professioneel speelbeest’
staat op mijn visitekaartje.
Spelen is fun, fun, fun, dus
waarom al je speelplezier
tijdens de vakantie niet
delen met de kinderen?
Een meester in activiteiten
bedenken, een vat vol creativiteit. En als de kinderen
naar huis zijn, houdt het
spelen zeker niet op!

DE BELEIDSMAKER
Alles kan beter, ook mijn
speelplein. Hoe zorgen we
voor nog meer speelplezier?
Op welke punten kunnen we
ons nog versterken? Ik teken
graag mee het beleid uit op
het speelplein. Ik heb oog
voor het bredere plaatje en
ben nooit helemaal tevreden.

DE KINDERVRIEND
De glimlach op het gezicht
van de kindjes, daar doe ik
het voor. Of traantjes, als
ze ’s avonds nog niet naar
huis willen. Ik bied een luisterend oor en heb oog voor
kinderen die wat buiten de
groep dreigen te vallen.

CHEF LOGISTIEK
Ik denk in schema’s en planningen. En nee, niet te veel
gezever, gewoon een goeie,
kordate aanpak. Even investeren in een goeie organisatie, zal veel tijd opleveren
en veel geklaag vermijden.
Van terreinindeling tot dagelijkse opkuis: mijn heldere
blik helpt anderen.

DE MATERIAALMEESTER
Doe mij maar het materiaalkot. Ik geniet ervan om
dingen op orde te zetten,
een inventaris bij te
houden, suggesties te doen
voor aankopen en zoektocht
naar materiaal.

DEN ADMI
Administratie is mijn ding.
Ik zorg ervoor dat inschrijflijsten netjes in orde zijn of
help met de boekhouding.
Ik durf het archief al eens
op orde zetten, sorteer
foto’s en ﬁlmpjes in mappen
voor het nageslacht…

DE HELPENDE
HAND
Misschien ben ik een oudanimator en een ouder van
een animator. Ik stel mijn
aanhangwagen ter beschikking om de paletten voor het
bouwdorp te gaan ophalen.
Of ik kook voor de animatoren, zodat ze zonder zorgen
wat langer kunnen blijven
plakken om de volgende
dag voor te bereiden. Deze
helpende hand bevindt zich
meestal achter de schermen, maar is onmisbaar.

HET CREATIEF
BREIN
Ik ga steeds op zoek naar
nieuwe ideeën. Mijn creatief brein staat nooit stil. Ik
bedenk de verhaallijnen in
de animatie, de poster van
de speelpleinfuif, de decorelementen op de poort…
En als een oplossing een
probleem nodig heeft, zoek
ik out of the box mee.

DE INFLUENCER
Ik vertel vrienden op sociale
media of andere ouders
aan de schoolpoort over
speelpleinwerk. Ik zet het
speelplein positief in de
kijker.

DE KWALITEITSBEWAKER
Van elke speelpleindag een
topdag maken, daar ga ik
voor. Ik bedenk de beste
activiteiten en versterk de
animatoren rond mij. Ik
volgde alle mogelijke cursussen en extra vormingen.
Ik zie altijd groeimogelijkheden voor mezelf en voor
het speelplein.

HET IT-WONDER
Achter een computerscherm
voel ik me thuis. Ik sleutel
aan onze website, schrijf
een eigen inschrijfprogramma en breng onze
animatoren digitaal in
verbinding. Ik introduceer
de nieuwste technologieën
op het speelplein en maak
het leven voor iedereen
gemakkelijker.

