Functie omschrijving Hoofdmonitor Speelweken
Je wilt graag nog eens lekker gek doen, uit de bol gaan en samen met een
groep leuke monitoren een fijne vakantie aanbieden aan kinderen van 6 – 15
jaar. Daarbij wil je de monitoren nog een extra steun bieden en alles in
goede banen leiden.
Jij …
bent minstens 18 jaar.
speelt, fantaseert en doet zelf nog graag de gekste dingen.
kan enthousiasme en speelplezier overdragen op kinderen.
hebt een cursus (hoofd)animator in het jeugdwerk gevolgd, een attest
van (hoofd)animator in het jeugdwerk of bent van nature heel goed in
omgang met kinderen.
hebt ervaring in begeleiden van kinderen.
bent creatief en zelfstandig.
kan verantwoordelijkheid opnemen.
respecteert kinderen in hun eigenheid en persoon.
kan samenwerken met een jeugdige groep monitoren.
kan vlot communiceren
hebt enige kennis van ontwikkelingspsychologie en EHBO.
kan omgaan met probleemgedrag bij kinderen.
kan leiding geven en conflicten bijsturen.
kan goed organiseren.
kan samenwerken met de verantwoordelijken van de jeugddienst.

Dan is dit wat we van jou verwachten.
Jij …
Richt de voorbereidende vergadering met de leiding in.
Helpt zoeken naar variatie, nieuwe spelen, creatieve mogelijkheden,…
Zorgt voor een goede taakverdeling onder de monitoren.
Motiveert de leiding om samen een afwisselend en leuk spelaanbod aan
te bieden, aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
maakt hierbij optimaal gebruik van de speelinfrastructuur en het
speelmateriaal.
Zorgt dat al het materiaal tijdig wordt aangevraagd.
Staat in voor de inschrijvingen van de kinderen.
Onthaalt en informeert de ouders.
slaat samen met je medemonitoren de handen in elkaar tijdens
voorbereiding, activiteiten, opruim, …
ondersteunt, begeleid en evalueert de monitoren die stage lopen.
gaat om met de kinderen vanuit een verantwoorde begeleiderhouding.
 je hebt respect voor elk kind als uniek persoon.
 je blijft jezelf.

 jij kan je inleven in de leefwereld van het kind.
Zorgt dat de kinderen zich goed voelen in de groep en op het
speelplein.
Houd toezicht op het naleven van de speelregels voor kinderen en
ouders.
hebt respect voor het materiaal en de omgeving en draagt dit ook over
naar de kinderen.
Let er op dat het spel en de omgeving veilig zijn.
hebt een goed contact met de leiding waarin je noden, behoeftes of
problemen onderling bespreekbaar maakt.
bent verantwoordelijk voor het beheer van de EHBO en het materiaal.
Staat in voor het financiële beheer.
Organiseert het 4-uurtje.

Wat mag jij verwachten van de jeugddienst?
Dat ze…
je begeleiden en ondersteunen bij eventuele problemen.
je motiveren om het nog beter te doen.
naar je luisteren als je iets wilt vertellen of vragen.
je evalueren en opbouwende kritiek geven zodat je het nog beter kan
doen. Dit zowel tijdens als na de werking.

Wat kan jij verwachten?
een fijne week met leuke mensen
een kleine vrijwilligersvergoeding:
 105€ voor een hele speelweek.
 21€ voor een dag.

