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Hier vind je een overzicht van al de sessies op SMOSweekend 2018. 
Maak je keuze en schrijf je als de bliksem in!

Bezorg je keuze aan je speelpleinverantwoordelijke
 of schrijf je in via onze website.

klik hier en

SCHRIJF 

JE IN !

BLOK 1  
(13U30 - 15U)

   Wanneer de kaboutertjes 
de aliens tegenkomen 
IEDEREEN  

   Helemaal zen,  
dubbelplooien  
IEDEREEN

  Wanneer lippenstiften  
stiften worden  
IEDEREEN

  Ewa Ja, Vies Cool, 
Famke Louise  
BEGINNERS

  Bumba wordt  
een Ghost Rocker 
BEGINNERS

  Amai, da’s hier tof seg! 
ERVAREN

  Stage-begeleiding  
ERVAREN ZONDER HA-ATTEST

  Herriemakers te baas 
IEDEREEN

  Post-it’s, blobtree’s  
en M&M’s 
HA-ERVAREN

  Animerend improviseren 
IEDEREEN 

  Prikkels van A-Z 
IEDEREEN

BLOK 2 
(15U45 - 17U15)

  Alle kleuren  
van de regenboog 
 IEDEREEN

  De Poperette van Troy  
en Gabriella 
 IEDEREEN

   And so the  
waitinggame begins... 
 IEDEREEN

   Als 400 ogen  
je recht aankijken 
 IEDEREEN

 
  Kinetisch zand,  

magnetische trucjes  
en ontploffingen  
IEDEREEN

OVERZICHT

SESSIES

IEDEREEN ERVAREN ZONDER HA-ATTESTERVARENBEGINNERS

http://www.speelplein.net/index.php?SID=5678F963CE663&spage=speelpleinchef&ssub=15&action=ins_complete&provID=&UID=ins5678f971b4b6e


klik hier en

SCHRIJF 

JE IN !

HEEL DE  
NAMIDDAG
 ( 13U30-17U15)

   evaluatiemoment!  
HA

  Escaperoom in een  
notendop 
 IEDEREEN

OVERZICHT

  Bakboord of stuurboord? 
ERVAREN-STUURGROEPEN

  Iets met doeken, tapijten 
en geurkaarsen 
 IEDEREEN

 

  Ter land, ter zee  
en in de lucht  
IEDEREEN  

   Ik zie ik zie wat jij 
niet ziet  
 ERVAREN

    Samen staan we sterk 
IEDEREEN

  Da hebt gij Goe Gezien!  
HA-ERVAREN

   Motiveren,stimuleren,  
engageren! 
HA-ERVAREN

  Master in creativiteit  
 ERVAREN

  Music Maestro 
IEDEREEN

IEDEREEN ERVAREN ZONDER HA-ATTESTERVARENBEGINNERS

http://www.speelplein.net/index.php?SID=5678F963CE663&spage=speelpleinchef&ssub=15&action=ins_complete&provID=&UID=ins5678f971b4b6e


WANNEER DE KABOUTERTJES 

DE ALIENS TEGENKOMEN

IEDEREEN

Een echte babbelkous, maar 
geen ervaring om verhalend 
te vertellen? Wil je weten hoe 
verhalen nog belangrijk zijn in 
de samenleving van de tablets 
en smartphones? In deze ses-
sie leer je hoe je samen met 
je kinderen een verhaal kan 
vertellen en hoe deze skills 
je op het speelplein vooruit 
helpen. Trollen worden prin-
sessen die met ruimteschepen 
bestuurd door eenhoorns 
ontvoerd worden. Of weet jij 
nog een beter verhaal?

HELEMAAL ZEN, 

DUBBEPLOOIEN

IEDEREEN

Helemaal in to the world of 
balance, mediteren en inten-
sief je spieren warm maken? 
zin om alle kneepjes van het 
vak te leren en vervolgens je 

kennis door te geven aan alle 
andere speelvogels? Of is het 
gewoon tijd om op een ande-
re manier die hevige kinderen 
stil te krijgen? Schrijf je dan 
in voor ‘Helemaal zen, dub-
belplooien”.

WANNEER LIPPENSTIFTEN 

STIFTEN WORDEN 

IEDEREEN

Verfbussen als kegels, een 
kegel als megafoon of een me-
gafoon als helm. In deze sessie 
leer je basismateriaal omtove-
ren tot ander (spel) materiaal. 
Neem je gekste hersenkronkels 
mee en wees klaar voor een 
super creatieve namiddag!

EWA JA, VIES COOL, 

FAMKE LOUISE 

BEGINNERS

De oudsten van het speelplein, 
ze voelen zich groot maar zijn 
vaak nog klein. Wat leeft er 

in de wereld van de tieners 
en hoe kan je hen motiveren 
om te spelen? Bedenke een 
originele, uitdagende en ver-
nieuwende activiteit voor je 
pubers.

BUMBA WORDT EEN GHOST 

ROCKER

BEGINNERS

1 brok energie, veel vragen en 
heel veel fantasie. Ze zijn de 
jongsten van je speelplein en 
hoewel ze niet veel verschil-
len in leeftijd is er een groot 
verschil in leefwereld. Hoe 
maak je een uitdagend spel 
voor kleuters van 2,5 jaar tot 5 
jaar? waar zitten de verschillen 
en welke gelijkenissen zijn er 
tussen de allerkleinsten en de 
5 jarigen? leer in deze sessie 
alles over kleuters en hoe jij 
hen de tijd van hun leven kan 
geven!

IEDEREEN ERVAREN ZONDER HA-ATTESTERVARENBEGINNERS

13U30 - 15U

BLOK 1

klik hier en

SCHRIJF 

JE IN !

http://www.speelplein.net/index.php?SID=5678F963CE663&spage=speelpleinchef&ssub=15&action=ins_complete&provID=&UID=ins5678f971b4b6e


AMAI, DA ’S HIER TOF SEG!

ERVAREN

Komt de sleur de kop op steken 
tussen je animatoren? Worden 
activiteiten niet altijd met 
evenveel motivatie voorbe-
reid en gegeven? Zijn er vaak 
conflicten? Kortom, is de sfeer 
gespannen? Leer dan op dit 
anderhalf uur hoe jij je team 
weer op één lijn kan krijgen. 
Het enthousiasme aanwak-
keren en zorgen dat de sfeer 
weer top is in je ploeg.

STAGE-BEGELEIDING 

ERVAREN ZONDER HA-ATTEST

Elke zomer zijn ze er weer - 
de stagiair-animatoren. Jong 
bloed dat met duizend spee-
lideeën terugkomt van cursus. 
Hoe begeleid je deze enthousi-
aste veulens, ook al heb je geen 
hoofdanimator-attest? Kom het 
te weten in deze sessie en krijg 
een bewijs dat je vanaf 1 okto-
ber 2015 nog steeds de stages 
mag begeleiden. Opgelet! Deze 
sessie is enkel toegankelijk voor 

ervaren animatoren ZONDER 
hoofdanimatorattest

HERRIEMAKERS TE BAAS 

IEDEREEN

De kinderen zijn ambetant, 
doen niet mee.. Wat doe je 
dan? Wat is storend gedrag en 
hoe kan je hier mee omgaan en 
dit oplossen? Je bent een spel 
aan het uitleggen maar 2 kin-
deren blijven maar roepen en 
tieren tijdens je uitleg. Ga je 
verder met je uitleg of stop je 
en los je het eerst op? Wat er-
vaar jij als storend gedrag?

POST-IT’S, BLOBTREE’S 

EN M&M’S

(HA-ERVARE)

Loopt je machine gesmeerd? 
Is er recent een nieuw onder-
deel toegevoegd en/of zijn 
er wat verroeste delen ver-
vangen? Hoe ontdek je man-
kementen, leer je deze te lo-
kaliseren en kan je bijsturen? 
Deze sessie spitst zich toe op 

evaluatietechnieken. Wat is 
de meerwaarde van een goede 
evaluatietechnieken. Wat is de 
meerwaarde van een goede 
evaluatie en welke (originele) 
technieken zijn momenteel al-
lemaal in omloop?

ANIMEREND IMPROVISEREN

IEDEREEN

Krijg de basisknepen van ani-
matie onder de knie. hoe ani-
meer je een groep? Hoe leg je 
een spel op een leuke manier 
uit? Leer hoe je op een podium 
staat of gewoon in de rij naar 
het toilet kinderen animeert.

PRIKKELS VAN A TOT Z

IEDEREEN

Een leuk potje voetbal wordt 
verstoord door een regenbui. 
Wat nu?! Dan speel je toch 
gewoon ‘moddervoetbal’?! 
Anderhalfuur om alles wat er 
gebeurt rondom jou om te to-
veren tot een superspeelkans.

IEDEREEN ERVAREN ZONDER HA-ATTESTERVARENBEGINNERS

BLOK 1



ALLE KLEUREN 

VAN DE REGENBOOG 

IEDEREEN

Vingerverf, plakkaatverf, 
aquarelverf, acrylverf, muur-
verf,... In deze sessie leer je 
verschillende verfactiviteiten 
kennen en hoe je verf kan in-
tegreren in je spel. Geef kleur 
aan je activiteiten!
(OPGELET: doe kledij aan die vuil 

mag worden!!!)

DE POPERETTE VAN 

TROY EN GABRIELLA

IEDEREEN

Droom jij van een wereld 
waar mensen spontaan in 
zingen en dansen uitbarsten? 
Meng een glas zangnoten en 
een flinke scheut acteerskills 
al shakend bij elkaar. Ontdek 
in deze sessie de cocktail die 
jouw innerlijke dramaqueen 
loslaat om een show te geven 
waar jaren laten nog over 
gesproken wordt!

AND SO THE WAITING-

GAME BEGINS...

IEDEREEN

“Sh*it, de bus is te laat, nu 
zitten we hier nog 10 minu-
ten.” “ Als je klaar bent met 
pipi doen ga je gewoon tegen 
de muur staan.” “Oei, wacht, 
ik ben nog iets vergeten in 
het materiaalkot, houdt gij 
de kinderen effe bezig?”.... 
Situaties die ons allemaal al 
eens zijn overkomen. Wat doe 
je dan? Saai wachten? AHNEE! 
SpelenSpelenSpelen! Je gaat 
naar huis met een hele hoop 
nieuwe 6-minute-games. Zo is 
er nooit nog een saai moment 
op het plein.  

ALS 400 OGEN JE

 RECHT AANKIJKEN

IEDEREEN

Daar sta je dan, bij het 
begin van de speeldag, voor 
alle kinderen en animatoren. 
Je wil iets zeggen maar het 

gaat allemaal niet zo vlot. 
Veel rumoer en een krop in 
je keel. Leer in deze sessie 
hoe je het best zo’n grote 
groep aanspreekt zodat je 
meteen duidelijk overkomt.

IK ZIE IK ZIE WAT

JIJ NIET ZIET 

ERVAREN

Een kind op je speelplein zon-
der winterjas wanneer het -5° 
is. Een ander kind dat steeds 
alleen met al haar broers 
en zusjes aankomt, zonder 
ouders en zonder lunch. 
Kinderen ondergaan veel ont-
wikkelingen, persoonlijk maar 
ook vaak in hun omgeving. 
Hoe word je bewust van het 
referentiekader van kinderen? 
Leer aandacht te hebben voor 
maatschappelijk kwetsbare 
kinderen, hoe je heb kan 
betrekken in je speelplein-
werking en alles met een open 
bril te bekijken.

15U45-17U15

BLOK 2

klik hier en

SCHRIJF 

JE IN !

IEDEREEN ERVAREN ZONDER HA-ATTESTERVARENBEGINNERS

http://www.speelplein.net/index.php?SID=5678F963CE663&spage=speelpleinchef&ssub=15&action=ins_complete&provID=&UID=ins5678f971b4b6e


SAMEN STAAN WE STERK

IEDEREEN

Op het speelplein krijg je vaak 
nieuwe groepen voor je. Hoe 
zorg je dat dat ‘hoopje kin-
deren’ een groep wordt? Een 
groep dat elkaar vertrouwt 
en het voor elkaar opneemt.
Tijdens de sessie ‘Samen 
staan we sterk” maak je ken-
nis met verschillende team-
buildingsactiviteiten en hoe 
je deze kan toepassen op kin-
deren en mede-animatoren. 

KINETISCH ZA ND,

MA GNETISCHE TRUCJES EN 

ONTPLO F FING EN 

IEDEREEN

Heb jij geen schrik om te 
prutsen met moleculen? Wil 
je een fascinerende professor 
worden? Is scheikunde jouw 
tweede naam? Schrijf je dan 
snel in voor deze sessie!

DA HEBT GIJ GOE GEZIEN! 

HA-ERVAREN

Een nieuwe ouder loopt al heel 
de tijd verloren in de straat, 
want vindt de ingang niet. 
Kleuters weten niet waar hun 
boekentasje nu weer moet 
en ouders willen graag weten 
hoe zo’n speelpleindag er nu 
eigenlijk uitziet. Hoe maak je 
je speelplein zichtbaar voor 
iedereen? Hoe zorg je ervoor 
dat iedereen, ook zonder taal, 
elk leuk plekje op je speelplein 
leert kennen? Maak kennis met 
onze Goe Gezien-Campagne!

MOTIVEREN,STIMULEREN, 

ENGAGEREN!

HA-ERVAREN

Zit de ploeg er meestal als 
een zak patatten bij? Doen ze 
enkel hetgeen strikt noodza-
kelijk is? Is er niemand geïn-
teresseerd in de stuurgroep? 
Heb je de ambitie om er een 
topweek van te maken maar 
de rest wilt niet mee? Dan is 

deze sessie voor jou! Allé, toch 
als je graag verandering brengt 
in bovenstaande zaken!
 

MASTER IN CREATIVITEIT

ERVAREN

Elke activiteit veel ideetjes, 
maar uiteindelijk toch eindi-
gen met dezelfde stratego als 
vorige week? Een heel mooi 
decor, maar het gaat wel al 
jaren mee? Stimuleer creativi-
teit en de uitwerking ervan bij 
jezelf, de kinderen en jouw 
medeanimatoren. 

MUSIC MAESTRO!

IEDEREEN

Fluitend en handenklappend 
door het leven gaan. Hier en 
daar een stevig stukje zingen. 
Heerlijk! En en zonder elek-
triciteit? Zeker! Leer tijdens 
deze sessie hoe je muziek kan 
maken met je lichaam of zelf 
zonder materiaal! Denken als 
een componist en verwerk 
muziek in je spel! 

15U45-17U15

BLOK 2
IEDEREEN ERVAREN ZONDER HA-ATTESTERVARENBEGINNERS



BAKBOORD OF STUURBOORD?

ERVAREN-STUURGROEPEN

Bakboord of toch maar stuur-
boord? Wie zijn de kapiteins 
van jouw speelplein-schip? 
Want wat zou een speelplein 
zijn zonder een STUURgroep? 
Tijdens dat stuurgroepenover-
leg kan je als stuurgroep erva-
ringen delen, tips uitwisselen 
en vragen stellen. 

IETS MET DOEKEN, TAPIJTEN EN 

GEURKAARSEN 

IEDEREEN

Doeken, toneelklemmen en 
spots zijn een evidentie, maar 
hoe breng je jouw decor tot 
een hoger niveau? In deze ses-
sie worden allerlei praktische 
tips en tricks uitgelegd om 
met je decor meer dan het 
oog alleen te bereiken. 

TER LAND, TER ZEE  EN  

IN DE LUCHT

IEDEREEN

kan gekozen worden per blok

Ter land, ter zee en in de 
lucht. Hoe speel je avon-
tuurlijker op je speelplein? 
Tijdens deze sessie leer 
je wat avontuurlijk spe-
len is en hoe je dit toepas 
top je speelplein en al zijn 
facetten. 

ESCAPEROOM IN EEN NOTENDOP

IEDEREEN

Een Escape Room... Bekend 
in ieders oren, maar hoe 
begin je daar nu aan? Welke 
uitdagingen passen bij welke 
leeftijd? In deze sessie leer 
je ervaringsgewijs hoe je 
een escape room opstelt en 

begeleid. En uiteraard kan 
je er zelf eens van proeven 
tijdens deze sessie. Hopelijk 
zien we je ‘s avonds nog op 
de fuif, als je er uit geraakt 
tenminste!

EVALUATIEMOMENT! 

HA-ERVAREN

De laatste stap richting een 
erkend attest. Een evalua-
tiemoment is verplicht om je 
attest hoofdanimator te be-
halen. We blikken, samen met 
andere cursisten, terug op je 
stage. Wat heb je geleerd? 
Waar ben ik sterk in? Waar zie 
je nog leerkansen? Kortom, 
een afsluitend momentje om 
achteraf officieel als hoofdani-
mator door het leven te gaan!

13U30-17U15

DE HELE NAMIDDAG

klik hier en

SCHRIJF 

JE IN !

IEDEREEN ERVAREN ZONDER HA-ATTESTERVARENBEGINNERS

http://www.speelplein.net/index.php?SID=5678F963CE663&spage=speelpleinchef&ssub=15&action=ins_complete&provID=&UID=ins5678f971b4b6e

