DE COÖRDINATORS:

Een coördinator werkt op het speelplein met een arbeidscontract ‘Tewerkstelling in de sociaal-culturele sector’
voor een periode van minstens twee weken en maximum vier weken. De coördinator moet 19 jaar of ouder zijn.
Het bezit van een ‘attest animator in het jeugdwerk met minstens 3 jaar ervaring in het jeugdwerk of 4 jaar
ervaring in het jeugdwerk of het volgen van een pedagogische opleiding (minstens drie jaar succesvol afgelegd)
is een vereiste. Van de coördinator wordt verwacht dat zij/hij verantwoordelijkheid draagt over de concrete
organisatie van de dagdagelijkse werking van het speelplein. Hij of zij begeleidt, stimuleert en superviseert de
vaste animators, animators, stageanimators en spelbegeleiders. De coördinator verzorgt de contacten met de
ouders, VZW Jeugdwerking Essen en de Jeugddienst. Hij of zij is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse
administratie en financiële verrichtingen. Daarnaast bereidt de coördinatormee de startdag voor en werkt zij/hij
mee met de Stuurgroep Speelpleinwerking.
De taken van deze twee worden opgesplitst per persoon. De coördinator houdt zich voornamelijk bezig met het
administratieve de zogenaamde binnendienst, terwijl de hoofdanimator zich voornamelijk bezig houdt met praktische
taken, de zogenaamde buitendienst.
Hoofddoel van de functie :
Is verantwoordelijk voor de concrete organisatie van de dagdagelijkse werking van het speelplein.
Functie-inhoud coördinator binnendienst (de Coördinator)
-

-

Verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de lokalen (‘s morgens en ‘s avonds)
Administratieve werkzaamheden m.b.t. inschrijvingen, registreren van bezetting/dag en per week van de
begeleiding, aanwezigheidregistratie van de deelnemers per afdeling per dag, ongevallenaangifte, bijhouden
weekschema’s van de afdelingsprogramma’s, uitstappen reserveren en organiseren
Persoonlijke en telefonische contacten met de ouders, de jeugdconsulent, de vzw Jeugdwerking,…
programma's bundelen in centrale activiteitenmap
mee opmaken van de groepsprogramma’s (uitstappen, werkwinkels)
financiële verrichtingen m.b.t. aankopen spelmaterialen en 4-uurtje
financiële verrichtingen m.b.t. ontvangsten uit aanwezigheidstickets
bijhouden van de kasboek
betalingslijst van animators en spelbegeleiding opmaken en uitbetaling/week
stageanimators extra begeleiden
supervisie van de spelbegeleiders en animators
bemiddelen bij onderlinge geschillen.

Functie-inhoud coördinator buitendienst (de Hoofdanimator)
-

spelmaterialen aankoop - aanschaf vieruurtje
inspringen waar nodig en nuttig
opvang van zieke kinderen
stageanimators extra begeleiden
beheren van de gebouwen, terreinen en materialen, verantwoordelijk voor het EHBO-materiaal
opmaken van beurtrol voor-, na- en middagbegeleiding
staat mee in voor de middagbewaking
supervisie op de uitvoering bewakingstaken
supervisie op opbergen van materialen na de activiteiten
bijwonen van evaluatievergaderingen
supervisie van de spelbegeleiders en animators
bemiddelen bij onderlinge geschillen.

Functieprofiel :
-

algemene kennis van de structuur en van de werking van het speelplein
kennis hebben van de werkwijze ingeval van aangifte ongeval
beschikken over goede communicatieve vaardigheden
beschikken over groepsdynamische vaardigheden m.b.t. groepswerk
kunnen werken in teamverband
eigen werkzaamheden kunnen plannen en organiseren
beschikken over administratieve vaardigheden, in het bijzonder wat betreft het kasbeheer

Attitudes :
-

zich betrokken voelen bij het speelplein
zin voor initiatief en doorzettingsvermogen
het tonen van creativiteit, diplomatie en dynamisme.

VASTE ANIMATORS

Een vaste animator werkt op het speelplein met een arbeidscontract ‘Tewerkstelling in de sociaal-culturele sector’
voor een periode van minstens twee weken en maximum vier weken. De vaste animator moet bijgevolg 18 jaar
of ouder zijn. Het bezit van een ‘attest animator in het jeugdwerk’ met minstens 2 jaar ervaring in het jeugdwerk
of 3 jaar ervaring in het jeugdwerk of het volgen van een pedagogische opleiding (minstens twee jaar succesvol
afgelegd) is een vereiste.
Van de vaste animator wordt verwacht dat zij/hij verantwoordelijkheid draagt over een leeftijdsgroep. Hij of zij
begeleidt en stimuleert de animators en spelbegeleiders. Daarnaast bereidt de vaste animator mee de startdag
voor en werkt zij/hij mee met de Stuurgroep Speelpleinwerking.
-

-

dragen de verantwoordelijkheid over een leeftijdsgroep
coördinatie van de werking in de leeftijdsgroep
stimuleren en begeleiden van de spelbegeleiders en animators
coördinatie van de programmalijnen
kinderen begeleiden tijdens spel, d.w.z. de kinderen speelkansen bieden in een gevarieerd spelaanbod. De
programma's moeten op het moment kunnen aangepast worden aan de interesse van de aanwezige kinderen of
jongeren.
aanbrengen van de verschillende activiteiten + duidelijk uitleggen
stimulerend begeleiden
bijwonen van evaluatievergaderingen
meedraaien in de beurtrollen voorbewaking, nabewaking en middagtoezicht.
samen met de animators en spelbegeleiders opstellen van de grote programmalijnen en detailprogramma's

ANIMATORS

Een animator werkt als vrijwilliger op het speelplein voor een periode van minstens één en maximum vier weken.
Hij of zij krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. ‘. De animator moet minstens 17 jaar oud zijn. Hij of zij is in
het bezit van een attest ‘animator in het Jeugdwerk of heeft 2 jaar ervaring in het jeugdwerk of volgt een
pedagogische opleiding (waarvan minstens één jaar succesvol afgelegd).
Van de animator wordt verwacht dat zij/hij graag met kinderen omgaat en bereid is om samen met een
animatorteam kinderen te begeleiden en animeren.

-

-

opstellen van grote programmalijnen, detailprogramma's uitwerken tezamen met de vaste animator
en de spelbegeleiders.
kinderen begeleiden tijdens spel, d.w.z. de kinderen speelkansen bieden in een gevarieerd
spelaanbod. De programma's moeten op het moment kunnen aangepast worden aan de interesse
van de aanwezige kinderen of jongeren.
aanbrengen van de verschillen activiteiten + duidelijk uitleggen
stimulerend begeleiden
bijwonen van evaluatievergaderingen
meedraaien in de beurtrollen voorbewaking, nabewaking en middagtoezicht.

SPELBEGELEIDERS

Een spelbegeleider werkt als vrijwilliger op het speelplein voor een periode van minstens één en maximum vier
weken. Hij of zij krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. ‘. De spelbegeleider moet minstens 16 jaar oud zijn.
Ervaring of het bezit van een ‘attest animator in het jeugdwerk’ is niet vereist.
Van de spelbegeleider wordt verwacht dat zij/hij graag met kinderen omgaat en bereid is om samen met een
animatorteam kinderen te begeleiden en animeren. Mensen die een cursus ‘Animator in het Jeugdwerk’ volgden
kunnen als spelbegeleider hun stage-uren vervullen.

-

de taken zijn volledig identiek aan die van de animator, alleen is het zo dat de begeleider nog geen
cursus heeft gevolgd en weinig of geen praktijkervaring achter de rug heeft. Dit wil zeker niet
zeggen dat hij/zij minder inbreng heeft dan de animator.

