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LOGO

P R IMA IR LOGO ( 2 VERS I ES )

A

SHOWCASE

beeldmerk

woordmerk

LANGE RIDDERSTRAAT 22
2800 MECHELEN

E VA LUAT I E
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I N S T RUM E N T

website
(optioneel)
JE SPE ELP LEIN
DOO R EEN KIN DER BRIL !
NOODBOX

DOSSIER 2

H ET DROOM LO G O
Het primaire logo dat we steeds gebruiken is
tweeledig en bestaat uit een beeldmerk (de
droomwolk) en een woordmerk (Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk). Deze twee dienen in eerste
instantie steeds gecombineerd te worden, in
secundaire vorm is er de mogelijkheid deze
op te splitsen. Het primaire logo gebruiken

we in het algemeen altijd, tenzij het gebruik
van de horizontale of andere secundaire
variaties is gerechtvaardigd. (bv als de gegeven
plaats eerder horizotaal is, er een horizontaal
partnerlogo naast staat, indien het primaire
logo reeds aanwezig is op het medium, het logo
gebruikt word als vignet*...)

OVERLIJDEN
VAN EEN KIND
OF ANIMATOR

SECU NDA IR LO GO ( 2 VERS I ES )

SHOWCASE

hotizontaal

A

Deze horizontale word best gebruikt naast
horizontale partnerlogo’s of wanneer de
gegeven ruimte eerder horizontaal is.

In deze soft re-style worden geen fantasievaries meer gebruikt.
TOOL B OX
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Met het vignet kan losser omgegaan worden,
dit wil zeggen dat deze variatie zonder witte
achtergrond kan gebruikt worden en eventueel
schuin gezet kan worden om een speels eﬀect te
bekomen.

IN

Het vrijstaand beeldmerk kan op zich
gebruikt worden als een vignet of ‘sticker’
wannneer op de drager minstens 1X duidelijk
‘De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk’ voluit
geschreven staat

.
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LETTERTYPES

2 BASIS L ET T ERT Y P ES

Cera Pro

1

Trebuchet

2
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SHOWCASE

H1, H2 Titels

gewone tekst

A

C ERA PRO TITELFONT

2 FA NTASI E L ET T ERT Y P ES
Cera Brush 3

Krabbels

4

ABCabc
ABC

koptitels of
op zichzelfstaande
boodschappen

quote of te
gebruiken als
‘handschrift’

Omdat dit lettertype veel
characteristieken deelt met ons
standaardlettertype ‘trebuchet’
kunnen we dit gerust zijn ‘grotere’
broer noemen. We gebruiken
dit dan ook als titelfont voor
gewone tektsten en opmaak.
Zijn voornaamste functies zijn
de leesbaarheid te vergroten en
de hierarchie van een tekst te
bepalen.

1 Cera Pro

1 Cera Pro

2

B

TREBUC HET GEWONE TEKST
Dit zeer weid verspreide lettertype
gebruiken we als basis om al onze
teksten mee te schrijven.

2 Trebuchet
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SHOWCASE
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Cera Brush
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Cera Pro
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ZIJN WE IN ORDE?

P1

W W W. S P E E L P L E I N . N E T

A
1

Vrijdag

Zaterdag

Zaterdag

Zondag

2 1 U30 – 1U:
welkom in de Colruyt (X Theater)

10U:
verrassing! - check fb, insta...
13 U3 0:
sessie1

16U00:
sessie2
2 2 U:
welkom op Kamping Kitsch (Theater)

10U00 – 10U3 0 EN
13 U3 0 – 14 U3 0:
containerpark
+ je sleutel indienen aan het onthaal

Smos

PLAYBACK

20
20

zo. 26-10-2019, 10u. - do. 31-10-2019, 16 u.
Dworp

2

Krijg je maar niet genoeg van het animator zijn en
heb je goesting om nog bakken bij te leren? Dan is
onze Playback-cursus echt iets voor jou! Opgelet:
er volgt geen attest na deze cursus!
Bouw verder aan je animatorskills. Tijdens Playback
leer je gedurende 5 dagen van alles bij over animeren,
speltechnieken, bouwen, de leefwereld van kinderen,
knutselen, grimeren…
VOOR IEDER WAT WILS!

Voor wie?

Wat kost het?

Je bent minstens 15 jaar,
en hebt een hart voor
spelen met goesting!

tijden, begeleiding, verzekering

€150 ’all in’

(verblijf, maal-

inbegrepen).

Moeilijkheden met het bedrag of de betaling?

5

47

X

Gebouw: Kegel

Gebouw: Ree

Theater

1: Animatorenspelen
2: Animatorenspelen
Kortenberg

1: Creatief met materiaal
2: Dode momenten in de opvang
Tienen, Tielt-Winge, Erpe-Mere

1: Licht en geluidseﬀecten
2: Spelen in de natuur
-

I N G E VA L VA N N O O D : 112

belangrijk! De Hoge Rielen laat de hulpdiensten binnen via

Bel daarna ook zeker eventjes naar de verantwoordelijke

Je belt eerst zelf naar de hulpdiensten indien nodig en zorgt
voor je eigen veiligheid.

de poort en begeleidt hen naar het gebouw. Verwitting de

Contacteer ons via VDSinfo@speelplein.net

van de VDS. Ook zij zijn graag op de hoogte van even-

Hoge Rielen dus ook zelf, zij zijn altijd bereikbaar op het

tuele ongevallen. Je kan Fien bereiken op het nummer:

nummer: 014/55.84.10.

0487/18.99.20.

MEER INFO & INSCHRIJVEN
W W W. S P E E L P L E I N . N E T / P L AY B A C K
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A

Een vaak gestelde vraag van particuliere speelpleinen. De wil is er maar
het is vaak een kluwen van regels,
deadlines en administratie.

EEN NIEUW WERKJAAR,
EEN NIEUW BESTUUR

B
P2

Super! Zo werk je aan continuïteit
en geef je expertise door.
De overdrachtbox is een van onze
tools om jullie hierbij te helpen.

ZIJN WE
IN ORDE?

Een vaak gestelde vraag van particuliere speelpleinen aan de VDS. Moeten we een boekhouding
bijhouden? Hoe vullen we verzekeringspapieren
in? Mogen wij fiscale attesten uitreiken? De wil
is er maar het is vaak een kluwen van regels,
deadlines en administratie.

JOUW SPEELPLEIN
TOEGANKELIJKER

C

VOORDELEN OP MAAT

P4
We willen onze leden koesteren door
in te spelen op hun behoeften.
We maken een onderscheid met
gemeentelijke werkingen.

Een serieuze uitdaging om er aan uit
te geraken, laat staan om mee te zijn
met de steeds veranderende regels.
Daarom start de VDS met drie nieuwe
kanalen om jullie een duidelijk overzicht te geven.

Een hele waslijst, dat klopt. Dus tijd
om terug door het bos de bomen te
zien. Op jullie speelplein is er misschien één iemand, “de secretaris”,
bezig met deze zaken. Bezorg hem of
haar dus gerust deze informatie. Al
vinden we het ook een goed idee dat
eenieder in jullie bestuur of stuurgroep, tot op bepaalde hoogte, mee
is en weet waarover we het hebben.

1 We lanceren we twee keer per

jaar dit krantje met de belangrijkste deadlines en concrete
informatie.
2 We voegden nieuwe pagina’s
toe op onze website waar alles
gebundeld staat.
3 Onze lokale ondersteuners
komen ter plaatse om jullie
hierbij te ondersteunen.
De focus ligt op de praktisch-organisatorische aspecten van speelpleinwerk. Over de wettelijke verplichtingen die jullie hebben om
speelpleinwerk te organiseren.
Jullie hebben verplichtingen over volgende zaken:
Statuten, ledenlijsten, verandering bestuur bij een vzw
Boekhouding, vergoedingen
en jaarrekening
Belastingen
Verzekeringen
Fiscale attesten
Attestering
Informatienota vrijwilligers
Privacyregels (GDPR)

HELP ONS JULLIE TE HELPEN
Welke goede voorbeelden
hebben jullie in jullie kast of
op jullie computer liggen? We
inspireren er graag andere
speelpleinen mee. Welke
regulitis ervaren jullie? We
kaarten het graag aan bij de
betrokken instanties en overheden. Voor welke zaken zou
een groepsaankoop met meerdere speelpleinen interessant
zijn? We onderzoeken graag
wat de mogelijkheden kunnen
zijn. We streven er naar om het
voor jullie wat gemakkelijker te
maken. Zo kunnen jullie meer
bezig zijn met de essentie van
jullie speelplein: de speelkansen van de kinderen.
Mail naar:
voorbeeld@speelplein.net

4 VDS Krabbels
VDS Krabbels
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Verlaag de drempel van jouw speelplein. Help ouders om een deel van
het inschrijvingsgeld terug te krijgen
via de mutualiteiten of belastingen.

DE WIL IS ER MAA R HET IS VAA K EEN KLU WEN
VAN REGE LS, DEA DLIN ES EN ADM INIS TRA TIE.

3 Cera Brush
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KLEURGEBRUIK
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veilige kleuren
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Deze kleuren worden vaak per 2 gebruikt. 1
overheersende toon en 1 accentkleur. Het is
ook toegestaan kleuren onderling met elkaar
te combineren, maar de vuistregel is ‘minder is
meer’. Twijfel je? Dan gebruik je onze ‘veilige
kleuren’. Ze bieden altijd antwoord wanneer
er twijfel is en zitten diep geworteld in de
uitstraling van de VDS*.

C URSUSFOLD ER

HOOFDANIMATOR WORDEN
DOE JE ZO:

In dit voorbeeld zie je
hoe een kleurenduo
word toegewezen
aan een folder per
categorie (Animator,
hoofdanimator,
Instructeur, Cursus
Gent) Deze keuze
word doorgetrokken
over de gehele folder.
meerdere kleuren
van het pallet in 1
publicatie kunnen als
daar nood aan is.

HIA

R IS
EEN HOOFDA NIMATO
GOESTIN G HEEFT
EEN ANIMA TOR DIE
OP TE NEMEN.
WOORDE LIJKHE ID
OM MEER VERANT
HET SPEELPL EIN
DANKZ IJ JOU DRAAIT
OP VOLLE TOEREN

H O O F D A N I M AT O R
INSTRUCTOR
CURSUS

CURSUS
1
Je bent minstens 16 jaar en
hebt een attest animator
of kan 100 uur ervaring in
het jeugdwerk aantonen.
Een cursus duurt 6 dagen,
overnachtingen inbegrepen.

DENKEN & DOEN

BLIJF SPELEN!

“LEREN HOE JE ANDEREN AAN HET SPELEN
KAN KRIJGEN. #WATCHOUT”

STAGE
2

€180 ‘all-in’: verblijf met overnachting, maaltijden, begeleiding, verzekering en evaluatiemoment inbegrepen.
Heb je recht op een ‘verhoogde tegemoetkoming’
via je mutualiteit dan betaal
je slechts €90.

(Joke Vanderbiesen)

Je loopt 50 uur stage op een
erkende stageplaats: een
speelpleinwerking of elders in
de jeugdwerksector.

Ontwikkel spelenderwijs vaardigheden om
van een groep animatoren, een straf en speels
team te maken. Ontdek hoe je samen met hen
werk maakt van een gevarieerd speelaanbod
en hoe je speelkansen organiseert voor élk
kind. Leer als hoofdanimator omgaan met
bezorgde ouders, moeilijkheden en onverwachte situaties. Sta stil bij de zakelijke
kantjes van een speelplein (bv. administratie,
wetgeving…), je eigen speelpleinwerking en
jezelf als een échte speelpleinfan.

EVALUATIE
3
Op dit evaluatiemoment (4u)
blikken we terug op je stage,
samen met andere cursisten.

HOERA
4

!

MAAK PLEZIER

Met een ‘bewijs van deelname’ krijg je in de meeste
gemeenten een deel van het
inschrijfgeld terug.
www.speelplein.net/terugbetaling

MEER INFO & INSCHRIJVEN
W W W. S P E E L P L E I N . N E T / H A
Je vindt er foto’s en een
filmpje die tonen wat je mag
verwachten van onze cursus
hoofdanimator.

nog vragen? cursus@speelplein.net of 015 28 73 90

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) organiseert
een cursus hoofdanimator verspreid over Vlaanderen & Brussel in verschillende vakantieperiodes en
doorheen het jaar in weekendformules.

Je bent geslaagd en
ontvangt een erkend attest
‘hoofdanimator in het
jeugdwerk’, uitgereikt door de
Vlaamse Overheid.

A

JONGER EN
SAMEN MET ANDERE
PLEK IN GENT WAAR
ZORG JE VOOR EEN
.
TIE MOGEN BELEVEN
KINDER EN ÉCHT VAKAN
WORD JE
OP HET SPEELPL EIN
VAN JEZELF!
DE BESTE VERSIE

A N I M AT O R
CURSUS GENT

# VDS VZW
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A

JONGER EN
SAMEN MET ANDERE
EN
PLEK WAAR KINDER
ZORG JE VOOR EEN
MOGEN BELEVEN .
ÉCHT VAKAN TIE
WORD JE
OP HET SPEELPL EIN
VAN JEZELF!
DE BESTE VERSIE

A N I M AT O R
CURSUS

I

G,
VANUIT JE ERVARIN
SPEELPL EIN
DE LIEFDE VOOR HET
ÉCHT GOE SPELEN
EN BELANG VAN
NODIGE ENTHOU SIASME
GEEF JE MET HET
ZELF LEERDE
DATGEN E WAT JE
JONGER EN
DOOR AAN ANDERE

INSTRUCTEUR
I N S T RU C T O R
CURSUS

VU: Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw -Lange Ridderstraat 22 - 2800 Mechelen

PANTONE
298 C

VU: Bert Breugelmans - Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw -Lange Ridderstraat 22 - 2800 Mechelen

R 32
G 196
B 244

VU: Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw -Lange Ridderstraat 22 - 2800 Mechelen

65
0
0
0

VU: Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw -Lange Ridderstraat 22 - 2800 Mechelen
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Voeg wat glycerine toe.
Glycerine is een soort
siroop dat je bij de apotheker kan kopen.

Gebruik de gewone versie
groene Dreft, dus zonder
kleur, geur...
Afwasmiddelen met citroengeur en zacht voor de
handen en dergelijke geven
negatief resultaat.

Je kan er ook suiker aan
toevoegen onder de vorm
van vloeibare honing

Roer altijd voorzichtig,
zodat je geen schuim
maakt.

WWW.SPEELIDEE.BE

Maak je sop steeds met lauw
tot warm water.

M EER D AN 1. 000 M AF F E S P EEL I D EEËN OP M AAT VAN HET S P EEL P LEI N !
12 categorieën: kleuters, knutselen, koken, water & regen, bouwen, techno, eco,
thema’s & fantasie, tieners, modder, ideetjes voor onderweg en vanuit speelmateriaal.
Gratis af te halen. Kant-en-klaar!

De beste resultaten krijg
je op een regenachtige
dag. Doordat de lucht dan
vochtig is, zullen je zeepbellen langer meegaan.

Zelfs een klein beetje
behangerslijm behoort tot
de opties.

FILMPJES

C

Zet je tieners aan het werk
met de mixer en laat ze op een
coole manier smoothies maken.

HET HIPPOSPEL

Bwa.

1

We nemen je speelpleinploeg onder de loep en formuleren advies
om straffer aan de slag te gaan.

lijm: actiefiguren op het
plafond kleven, vals haar plakken, op handen laten drogen en
doen alsof je vel eraf trekt (witte
ofbehangerslijm), snottebellen,
symfonisch slijmverven (behangerslijm en verf al wroetend met
je handen mixen)

nylondraad:

pannenlat:

spons: stempelfiguren
snijden, poppen maken (het
overtollige wegknippen),
waterrugby, carwash (echt),
zwembad vullen met natte
sponzen, onder voeten binden
en kuisen, schaatsen op plastiek
zeil, uzelf wassen (na het extra
vuil maken)

blokjes zagen, speer (ont)
werpen, sauna ineen timmeren,
geraamte hut, mikado stokken,
zwaarden, tipi’s, muur aan achterkant podium voor decor

roeiboot:
omkantelwedstrijd, zinksimulatie (water erin en eruit scheppen), schuif af in zwembad,
schuiven (plastiek zeil)

tennisbal: massage (met
rug op gaan liggen en rollen);
in white spirit weken, in brand
steken en weggooien, nummertjes voor lotto/bingo

dingen laten zweven (draad zie
je niet van ver), struikeldraad
(alarm), gaan vissen, allerlei
kettingen mee maken

verf: scheerschuim+verf=kleuren mixen, verfballon en
vogelpik spelen, bloedzakjes,
action painting, haar (fel) kleuren
winkelkar: crashes (in
kartonnen dozen), koning/paus
rondrijden (palet op monteren), gevangenis (omgedraaid),
vliegtuig (buizen door steken),
winkelen op het speelplein

Hou deze in de gaten, het thema
komt er vaak aan bod.

DE PROCESBEGELEIDING:
We nemen je mee in een veranderingsproces om je werking te
verbeteren voor je animatoren.

VERDIEPINGSWEEKENDS:

leert je hoe je animatoren hun
loopbaan kan verlengen met
meer verantwoordelijkheid.

PINTEREST-PAGINA:
Bekijk hoe je met kleine en grotere acties kan werken aan een
goede sfeer binnen je ploeg.

DNA 29: CO-ANIMATOREN

geeft jou de kaders om je ploeg
te leren kennen en in te schatten.
Leer inspelen op hun motivaties.

In deze DNA-brochure staat
het inzetten op talenten van je
animatoren centraal.

OKT

NOV

Deze worden definitief
in een meerjarenplan
gegoten en uitgevoerd.

DEC

JAN

FEB

2018

MRT

WestVlaanderen
0489 10 86 08

APR

2019

SPELEN ALS HOOFDDOEL

VERZAMEL MATERIAAL

Het evaluatieverslag van de afgelopen zomer. Misschien is het
nuttig om de evaluatie dit jaar een pak grondiger en uitgebreider aan te pakken? Of duiken er nieuwe inzichten op als je de
evaluatieverslagen van de afgelopen jaren naast elkaar legt?
Ex-animatoren uitnodigen levert nieuwe inzichten en een
schat aan informatie op.
Statistieken van de voorbije jaren in detail
BV. aantal kinderen en animatoren, verhouding jongens/meisjes,
wanneer meer/minder, kinderen en jongeren met een beperking…

3.

PRIORITEITEN UITWERKEN

Maak de prioriteit concreet en duidelijk.
Zorg voor voldoende argumenten en achtergrond.
Bundel alles in een eigen speelpleinmemorandum.

RICHTVRAGEN OM JULLIE PRIORITEITEN TE BENOEMEN:
Wat vragen jullie precies = kernboodschap!
Tegen wanneer?
Wat is er voor nodig?
Wat verwacht je concreet van het nieuwe bestuur?
Hoe zal je zelf bijdragen tot het slagen van de doelstelling?
Hangt er een financieel plaatje aan vast?
Hoe realistisch en haalbaar is wat jullie vragen?
De kracht niet de klacht. Zorg voor een positief verhaal!

DE PRIORITEITEN VAN ONS SPEELPLEIN

B: COMMUNICEER JE LIJSTJE MET PRIORITEITEN
Zorg ervoor dat elke politieker weet wat jullie prioriteiten zijn en ga
met hen het gesprek aan. Zo kunnen jullie prioriteiten nog duidelijker maken, nuanceren en komen jullie ook hun standpunt te weten.
BV : Bezorg je speelpleinmemorandum aan zoveel
mogelijk politiekers, aan alle lokale partijen. Geef het
persoonlijk af en organiseer in het weekend van 28/09
een debat in jouw gemeente.

2. MET PARTNERS
Ga in overleg met de jeugd- of vrijetijdsdienst, andere vakantie-initiatieven, jeugdbewegingen, trek naar de jeugdraad… Zorg
dat zij jullie prioriteiten kennen, onderschrijven, kracht bijzetten,
misschien overnemen… Samen sterk!

TIP: gebruik de gratis waardebon op deze poster.
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk kan samen met jullie het gesprek
voorbereiden of meegaan.

SAVE THE DATE! ....../....../2018
ZO DOMPELEN WIJ ONZE SCHEPEN
ONDER

Stad Gent
0474 45 99 10

2.

3
DEELNEMERS KIEZEN ZELF
HOE VAAK ZE DEELNEMEN

Brussel
0485 71 49 33

HANDLEIDING

VOOR
SPEELPLEINWERKERS

HANDLEIDING

VOOR SPEELPLEINWERKERS

kiezen
Op welke momenten
doen?
kinderen écht wat ze

vlaamse dienst
speelpleinwerk

team
met je
ie?
speelvis
en over
nbod
ding speelaa
DNA 27
eren en
organis
Visie Lokaal

Samen

nadenk

WIST JE

4
IS ACTIEF IN DE VAKANTIE(S)
EN ZONDER OVERNACHTING

Antwerpen
0488 31 72 26

3. MET JULLIE EIGEN MINI-BELEIDSPLAN

VOOR HET SPEELPLEIN

Tine
Bergiers
VlaamsBrabant
0478 39 90 39

ONZE ACTIES OM DE PRIORITEITEN
IN HET MEERJARENPLAN TE KRIJGEN

Anne
Vandebergh
Limburg
0494 35 42 28

G
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ERS

Zijn er functies tussen animator en hoofdanimator?
Hebben specifieke mensen specifieke verantwoordelijkheden?

1

2
3

Waar ligt de grens?
Denkt iedereen daar hetzelfde

?

doelen dan
Komen er soms erandere
voor de kinderen
puur speelplezi
Hoe komt dat?
bovenaan te staan?

over?

Handlei

WIST JE DAT

en
n die betrokken
… jongere
op de werking
worden
rol spelen
een actieve
ner
tevrede
ment
significant
hun engage
zijn over
ein en
op het speelpl .
langer blijven

?

?

?

De VDS schreef een visietekst over
animatoren, die handvaten geeft
om over speelpleinwerk als

Hoe uit zich dat (niet)?

Dit is waar speelpleinwerkingen naartoe kunnen evolueren, wat voor een
speelpleinwerking leuk is om aan te voldoen (nice to have). We gebruiken dit bij de
VDS als inhoud en mening voor onze dienstverlening, wat we vertellen over ‘goed
speelpleinwerk’ is hierop gebaseerd.

“Het spelende kind, met een
bluts, een buil en een blauwe plek,
wordt stilaan een bedreigde soort.
Het speelpleinwerk heeft een rol
te vervullen om écht goe spelen
weer op de kaart te zetten!”
TOON LUYPAERT, AMBRASSADE –
PARTNER VAN WWW.GOEGESPEELD.BE

Hoe bewust ben je daarmee bezig?
Kan dat nog beter?

Op welke vlakken wel?
Hoe kan je dit bevorderen?
niet
Zijn jongeren op de speelpleinwerking
gewoon goedkope (of dure) werkkrachten?

“Speelpleinwerking is eigenlijk
twee keer jeugdwerk. Enerzijds
heb je dagelijks de kinderen in
de vakantie, anderzijds de ploeg
jongeren het hele jaar. Jammer
dat dat vaak vergeten wordt.”
KAI VAN NIEUWENHOVE, VVJ

77

1b.1.

Organiseren jullie ook activiteiten
voor kinderen buiten de vakantie?
Waarom wel of waarom niet?

Speelpleinwerk is niet beperkt tot het schooljaar, maar
vindt in minstens één schoolvakantie per jaar plaats.
Overnachtingen zijn uitzonderlijke events en geen
regelmatige standaardactiviteit.

5
KINDEREN ALS DOELGROEP:
KLEUTERS, LAGERE SCHOOLKINDEREN EN/OF TIENERS

100

1b.1.

1 Definitie jeugdwerk: groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet

"speelplein"?
dat als "kamp" of als
Communiceer jewel,
niet?
Waarom waarom

?

Vanaf de kleuterleeftijd zijn kinderen zelfstandiger en
is er minder zorgfunctie nodig. De maximumgrens voor
deelnemers is 15 jaar, daarna worden jongeren animator.
Uitzonderlijk kunnen kinderen met een beperking wel nog
langer als deelnemer komen.

commerciële doelen voor of door de jeugd, die daaraan deelneemt op vrijwillige basis,

?

WIST JE DAT
… alle
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open zijn
rkingen
in de zomer,
zowat
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en ook
20% in
de krokus
- en
herfstv
akantie?*

?

Moeten kinderen uit een andere
gemeente meer betalen?
Zou niet elk kind hetzelfde recht
toegankelijk spelen moeten hebben,op
ongeacht waar het woont?

… je op 77% van de
speelpleinen niet vooraf
hoeft in te schrijven.
Je kan de dag zelf
beslissen of je zin hebt
om mee te spelen!**

?

Wat maakt dat er een inschrijfstop is?
Droom even over hoe je dat zou
kunnen vermijden.

en

tem

fsys

hrij

insc

DNA tieners,
mét
een dossier
rond
doorstrom
ing van tieners
animator
enploeg

naar de

2
Lokale jongeren hebben
het eigenaarschap over
de werking. Ze worden
betrokken, gewaardeerd,
gevormd en gecoacht en
kunnen engagementen
aangaan vanuit persoonlijke
interesse en goesting.

3

WIST JE DAT

Werken jullie met inschrijvingen
lang vooraf of per week?
Hoe kan je dat vermijden?

1
In het speelaanbod zit
zoveel mogelijk keuze en
variatie. Alle kinderen
worden betrokken vanuit
vrijheid, interesse, comfort
en uitdaging. Het speelaanbod
speelt zich vaak buiten af, is
avontuurlijk en ingekleed.

Hebben jullie
gedacht om de animatore
bij de jongste ooit
kinderen te ondersteu
n
bv. kinderverzorgsters
nen met
?
Hoe zou je dat
om de speelfunckunnen organiseren
tie te garandere
n?

WIST JE DAT
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8 % van
ouder
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van
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Bijna 70%
dan 12 jaar.
inwerkingen
de speelple
aan deze
werkt actief naar
ming
doorstro
r.**
animato

Deelnemers kunnen
inschrijven aan het begin
van elke speelpleindag. Elke
dag staat los van elkaar. Er
zijn geen inschrijfstops en
het inschrijfsysteem is zo
laagdrempelig mogelijk.

Inschrijven bij speelplein Awimbalieje is makkelijk, want... het
hoeft namelijk niet! Geen wachtlijst, niet op voorhand reserveren,
geen stress. Wanneer je kind zin
heeft om te spelen dan is hij/zij
altijd welkom.
WWW.SPEELPLEINAWIMBALIEJE.BE

“Een speelplein kan niet anders
dan inclusief zijn want het is
laagdrempelig, makkelijk bereikbaar, beschikt over gemotiveerde
leiding en is lokaal ingebed.”
BENO SCHRAEPEN, PROJECTLEIDER ONDERZOEK ‘VRIJE
TIJD ALS HANDICAPSITUATIE’

4
De focus ligt op vakantieperiodes. Het is voor langere tijd
geen school. Speelpleinwerk
wil die periode overbruggen en
kinderen een echt vakantiegevoel bezorgen. Het aanbod
is bij uitstek in de buurt en is
geen verplichte aaneenschakeling van overnachtingen.

5
Het speelplein is een plaats
waar alle kinderen welkom zijn
en zich welkom voelen. Drempels op vlak van toeleiding naar
en beleving van speelpleinwerk
worden actief weggewerkt.

1b.1.

1b.1.
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OND

V E R A N T W O O R DE L I J K H E I D

2

1

(bv. materiaalmeester, peter/meter van de nieuwkes, T-shirt verkoper...)

?

DAT

… meer
speelpleidan 70% van
de
nwer
expe
kinge
rime
n
speelsyst nteert met
z’n
eem,
zorge
om zo
n voor
te
meer
en varia
keuz
tie?*
e

?

Speelpleinwerk vereist geen langdurig en op voorhand
vastgelegd engagement van de deelnemers.

Kim
Copejans

Werkvormen, cijfers, argumenten,
inhoud…
bij elk blok van de tijdlijn:

WWW.SPEELP LEIN.NET
/VERKIEZINGEN2018

Speelpleinwerk is jeugdwerk, het merendeel van de
begeleidersploeg zijn jongeren. Die jongeren bereiden
het speelaanbod voor en mogen hun mening geven over
de werking.

Wauter
Temmerman

VIA DE POLITIEK

Het meerjarenplan is niet altijd transparant, helder en concreet.
Hierin wordt Speelpleinwerk niet als dusdanig benoemd, meestal
zijn het algemene doelstellingen. Jeugd en/of speelplein is soms
maar een klein onderdeel. Maak bepaalde algemene doelstellingen concreet voor het speelplein. Maak je eigen mini-beleidsplan
voor de komende 6 jaar. Stem af met de politiek. Vraag om jullie
concretere plannen mee te onderschrijven.

3. MET DE REST VAN DE WERELD

2
JONGEREN VOEREN HET SPEELAANBOD UIT
EN WORDEN BETROKKEN BIJ DE WERKING:

Nele
Merlier

VIA DE AMBTENAREN

Een groot deel van het meerjarenplan wordt voorbereid door de
diensten. De jeugd- of vrijetijdsdienst kennen jullie al. Maar hoe
zit het met het managementteam, ambtenaren op de financiële
of personeelsdienst en de secretaris? Het speelt in jullie voordeel
als ook zij weten wat speelpleinwerk is en ze jullie prioriteiten
kennen. Maak een afspraak!

Vergeet niet: de schepen van jeugd maakt het beleid niet alleen.
Om bepaalde doelstellingen te realiseren moeten zijn/haar collega’s ook overtuigd zijn. Bovendien belangt het thema “Jeugd”
iedereen aan. Wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen.
Elke schepen is schepen van jeugd. Nodig hen uit.
BV. voetbalwedstrijd speelpleinkinderen versus schepencollege,
plan een gesprek, spreek hen aan op café.

Hoe meer mensen jullie boodschap kennen, hoe meer kans op slagen.
We denken in de eerste plaats aan jullie speelpleinploeg maar ook
aan ouders, buren… met andere woorden dé kiezer. Zorg dat er in
je gemeente over je prioriteiten en acties gesproken wordt.
BV: hang affiches op met jullie prioriteiten in het dorp.

PRIORITEITEN
ZO BRENGEN WIJ ONZE
AAN DE MAN

WERK MEE AAN HET MJP
1.

Hoe ziet vakantie er voor jezelf uit?
Kan je dat gevoel overbrengen naar
je speelplein?

SPEELAANBOD
ORGANISEREN

ORGANISEREN

1b.1.

Neem je pc of smartphone en surf naar
www.speelplein.net/beterspelen. Op deze pagina’s rond
verschillende speelpleinthema’s vind je massa’s inspiratie en
voorbeelden van andere werkingen. Welke zaken zouden een
vooruitgang betekenen voor jouw werking? Waar kan jullie
speelplein nog iets van leren? Of op welk gebied hebben jullie
blijkbaar al een straffe werking…

Wat komt (het speelplezier van) de kinderen het meest ten goede?
Waar liggen lokale politici het meest van wakker?
Welke elementen sluiten het sterkst aan bij jullie visie?
Wat vinden jullie animatoren belangrijk?
Denk 6 jaar verder: waar zou je met het speelplein willen
staan? Hoe ziet het eruit?

LEER ELKAAR KENNEN
De nieuwe schepen is aangesteld. Tijd om hem/haar te leren kennen.
Wie is hij/zij? Heeft hij/zij speelplein- of jeugdwerkkennis? Wat zijn
de visie en de standpunten over het speelplein en jullie prioriteiten?
Grijp de gelegenheid aan om jullie speelpleinwerking voor te stellen.
Wie zijn jullie animatoren? Wat is speelpleinwerk? Waar staan jullie
voor? Hoe werkten jullie met de vorige schepen samen: wat behouden/wat kan beter? Waarom kozen jullie voor deze prioriteiten?
BV: Nodig de nieuwe schepen uit op je stuurgroep,
op het speelplein, ga langs…

AAN
BOD

1b.1.

Haal je eigen speelpleinvisie erbij of schrijf er één. Wat stond
daar alweer in? Waar kunnen we op inzetten?
Wat moeten we zeker bewaken?
Ga op zoek naar de partijprogramma’s van vorige gemeenteraadsverkiezingen. Snuister door het huidige meerjarenplan of
neem de, inmiddels afgeschafte, jeugd(werk)beleidsplannen van
je gemeente erbij. Misschien vind je goede, nog onuitgevoerde
ideeën. Ontdek belangrijke nuances, loze beloftes van politici…

KEUZES MAKEN

WAT RICHTVRAGEN OM KEUZES TE MAKEN:

MET LOKALE POLITICI

1b.1.

Stel een bevraging of enquête op voor ouders, kinderen, buren
met de focus op de verkiezingen. Online, ga de straat op, trek
naar scholen, stuur een brief…
Bedenk een plezant en eenvoudig evaluatie-instrument dat je
kan uittesten in de kerst- of paasvakantie.
bv. spel: “Wat als jij burgemeester was?”

2.

Kiezen is verliezen maar teveel prioriteiten stellen, levert niets op.
Misschien hier en daar nog eens een bijvraag of een mening nodig?
Doen! Het zorgt voor nog meer gedragenheid. En dan kiezen maar!

1.

A: MAAK DUIDELIJK WAT SPEELPLEINWERK IS
Veel van hen hebben nog nooit een voet gezet op een speelplein.
Je kan het hen niet kwalijk nemen, maar je kan er wel voor zorgen
dat ze weten waarover ze spreken.
BV: via een filmpje “een dag op het speelplein ziet er zo uit”
(vanuit de blik van kinderen, animatoren, ouders…), een eigen
speelpleinvisietekst, nodig hen tijdens de vakantie uit…

SPEEL

vlaamse dienst
speelpleinwerk

Speelplein valt in de vakantieperiode, is vrije tijd voor
kinderen. In hun vrije tijd gaan kinderen spelen, dus
spelen is het hoofddoel van een speelpleinwerking.

1b.1.

2.

Als je wil dat er naar je geluisterd wordt, moet je stevig in je
schoenen staan. Je moet afkomen met goede en onderbouwde
argumenten die gedragen worden. Om je prioriteiten voor de
komende jaren te bepalen zal je dus eerst op zoek moeten gaan
naar zoveel mogelijk informatie.

VERWERK HET VERZAMELDE MATERIAAL

WIST JE DAT
… buiten spelen de
favoriete manier van
spelen is van kinderen?
En dan nog liefst
avontuurlijk én in de
natuur?***

>70

1b.1.

Waarom zijn de verkiezingen belangrijk?
Waarom er nu al mee bezig zijn?

PRAAT EROVER

KIES PRIORITEITEN
1.

De VDS schuift 7 prioriteiten naar voor die de komende jaren op
lokaal speelpleinwerk afkomen. Maar schrijf vooral jullie eigen
verhaal, bepaal jullie eigen prioriteit(en). Tijd om de enquêtes te
verwerken en de informatie te analyseren.

Is jullie werking ook nog boeiend
voor kinderen die heel vaak komen?

?

1b.1.

BEREID JE VOOR

?

1
Sylvia Van
Daele

INFORMEER JE STUURGROEP EN BIJ
UITBREIDING DE REST VAN JE PLOEG

- VISIE:

Dit is de basis die de VDS hanteert om te zien of een werking een speelpleinwerking
is. Het is het kader voor lidmaatschap, vertegenwoordigingswerk en het startpunt
van het VDS aanbod. Dit heb je nodig om een speelpleinwerking te zijn (must have).
Het vertrekpunt? Speelpleinwerk is altijd jeugdwerk1!

OostVlaanderen
0489 31 66 87

1.

#HELEMAALSPEELPLEIN

- DEFINITIE:
Daisy
Hoste

in de sfeer van de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door
particuliere jeugdverenigingen, of door gemeentelijke of provinciale openbare besturen.

*Uit: het speelpleinonderzoek **Uit: de vijfjaarlijkse speelpleinenquête van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk ***Uit: www.goegespeeld.be

1b.1.

SEP

TERSPE LEN

> SPEELP LEINPL OEG

IS J O U W W E RK ING

1b.1.

AUG

1b.1.

2017

JUL

E

op
betrekken, taken, afspraken...
Alles over werven, behouden,

WWW. SPEELP LEIN.N ET/BE

Via de overdrachtsbox gaat er
geen belangrijke informatie verloren tussen (hoofd)animatoren
en speelpleinverantwoordelijken
die ermee stoppen.

1b.1.

JUN

1b.1.

WE STAAN.
VOOR JE KLAAR.

6.

ATI

1b.1.

MEI

De gemeenteraad is de groep
van alle gekozen politici.
Zij benoemen burgemeester en
schepenen als bestuur.

NA DE VERKIEZINGEN

NIC

1b.1.

APR

EN

MRT

G

FEB

De VDS helpt je om mee aan je speelpleinwerking te bouwen! Dat
doe je bij voorkeur samen: met animatoren, met de stuurgroep, met
het beleid én met kinderen en ouders. Verzamel een groep mensen
om met deze werkvorm aan de slag te gaan. Laat je inspireren
door de twee uitersten en kijk waar jouw speelpleinwerking zich
positioneert. Zo ontdek je sterke punten en uitdagingen waar je
mee aan de slag kan gaan. Op die manier bouw je steeds verder
aan meer én betere speelkansen voor élk kind en élke jongere!
Samen tillen we het speelpleinwerk naar een (nog) hoger niveau!

IN

5.

OVERDRACHTSBOX:
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De 14 oktober
Verkiezingen!

Op www.debattle.be kunnen jongeren terecht met
al hun vragen over de verkiezingen. Hoogtepunt van
Debattle wordt het weekend van 28 september 2018
met debatten tussen jongeren en lokale politici.
Hopelijk ook in jouw gemeente?!

VOOR DE VERKIEZINGEN

In een programma
doet elke partij een
belofte aan de kiezer.

Jongeren die kunnen meewerken
aan de werking via een stuurgroep geraken meer betrokken
en blijven langer. In deze
DNA-brochure lees je alles over
het werken met stuurgroepen.

EC
OM

DEFINITIE VS VISIE

4.

Op 14/10/18 geeft elke
18-plusser zijn of haar stem
aan een politicus/partij.

Het lokaal bestuur maakt
plannen en keuzes voor de
komende 6 jaar.

De VDS organiseert 2 studiedagen op maat van
speelpleinen om hen te helpen bij het bepalen
van hun eigen prioriteiten. 06/02 - Studiedag
Mechelen en 08/02 - Studiedag Gent

OKT

2.

Enkele inwoners komen
op bij de gemeenteraadsverkiezingen.

3.

DNA9: PRETTIG GESTUURD

INTERNE
COMMUNICATIE

Toont verschillende groeilijnen
en doorgroeikansen voor animatoren.

DNA 5: NIET VOOR HET GELD, WEL VOOR DE LEUTE.

1b.1.

V IE

R K I E Z I N G E N
G E M E E N T E R A A D S V E

KANSEN VOOR MIJN SPEELPLEINWERKING

SEP

1.

OP DE POLITIE KE AGE NDA

In dat meerjarenplan staan zaken die je speelpleinwerking rechtstreeks of onrechtstreeks
aanbelangen of beïnvloeden. Je kan dus maar beter voor de verkiezingen al nadenken welke
prioriteiten jullie graag in het meerjarenplan zouden zien staan.

BEGIN ER NU AAN:

HOE WERKEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN ?

J O U W SP EEL P L EIN

Op 14 oktober 2018 trekt de 18-plusser naar de stembus en
kiezen we een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad
is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen
een gemeente. Dit orgaan controleert het dagelijks
bestuur, nl. het college van burgemeester en schepenen.
Kort nadien gaat het nieuwe bestuur aan de slag om al
haar plannen en doelstellingen voor de komende 6 jaar in
een meerjarenplan te gieten.

GR

AD

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

UITDAGINGEN
DE CARRIÈREPLANNINGSTOOL:

DNA 21: BLIJVEN PLAKKEN!

INFOBUNDEL STAGEBEGELEIDING:

Deze bundel ondersteunt je
animatoren tijdens hun stage
en daarna.

Meer vragen en antwoorden per
onderdeel vind je op
www.speelplein.net/cultuurmuur

Waardeer je ploeg extra hard
tijdens deze dag - telkens de
laatste donderdag van juli
(nl. 26/07/2018).

Geef animatoren de kans om
verder te bouwen aan hun animatorskills. Tijdens een weekend specialiseren ze zich in één
bepaald speelpleinthema.

LEZEN

CULTUURMUUR:

DAG VAN DE ANIMATOR:

over je rol als ploegbaas.

EEN CURSUS:
Stuur je animatoren op cursus
animator, hoofdanimator of
instructeur.

ONDERSTEUNING

zand: zetel uitgraven,
diepst graven, schatten zoeken,
voeten koelen, iemand ingraven, sculptuur maken, kleuren
(krijt), boodschappen schrijven,
mierendorp, oase+woestijnvolk,
Parijs-Dakar met autootjes,
beachvolley

VORMING VOOR
STARTENDE SPEELPLEINVERANTWOORDELIJKEN:

PARTICIPATIE

ERN

D

pen(verkoopspraat oefenen),
bomma-fight, marktbezoek als
senioren, stelen in het speelpleinwinkeltje

opblaasfiguren:
schuiven (plastiek zeil),
roeiwedstrijd, onderduwen (in
combinatie met gaatjes maken),
zoveel mogelijk op 1 eiland
(aan elkaar binden), met helium
vullen en oplaten, papier maché
en terug aflaten, opblaasfiguren
opblazen ( in de zin van ‘laten
exploderen’)
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HOU

www.i-nigma.mobi

Vraag voor je animatoren een
vorming aan over allerhande
speelpleinthema’s.

EEN ADVIES TER PLAATSE:

WAARDERING

Geven animatoren spontaan hun mening, ook als daar niet
expliciet om gevraagd wordt?
Over welke zaken beslissen animatoren en over welke zaken beslis jij?
Wie is er welkom op inspraakmomenten?

KIN

DE VORMING TER PLAATSE:

Scan de QR-codes in deze Pit
en kijk onmiddelijk verder naar
leuke filmpjes voor een zomer
vol speelideeën!

PARTICIPATIE

3

VORMING

NG

TAA

handtassen: verko-

magazines:
gezichten uitknippen en hersamenstellen (andere ogen op
mond…), geheime boodschappen
zoeken, straffe uitspraken,altijd
bepaald woord uitknippen (vb.
lief) om het eerst jongensnaam/
meisjesnaam/muziekgroep
vinden, roddelhoekje, nieuwsberichten voorlezen/uithangen

+20

U I T DAG I N G E N

elastieken/rekkertjes:
knikkerparcours (takken in
grond en elastieken tussenspannen), papieren propjes schieten, kaartenhuis omver knallen,
alle rekkertjes aaneenbinden,
knuffels laten benji springen,
'handpistool', mondharp, over
neus trekken

kleurpotloden: potlood
vast en papier bewegen, blauwe
kleur met blauwe bril (moeilijk
te zien), mega grote tekening inkleuren, monteren op driewieler
en over papierrol rijden
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BEHOUDEN VAN JE ANIMATOREN

Aan de hand van een externe
audit bekijken we de kwaliteit
van je animatorenwerking.

gips: gebroken ledematen
simuleren, standbeeld maken,
sporen zoeken en mallen gieten,
pauspotske, krijtjes maken,
lampenkap (laken in gekleurde
gips drenken en laten drogen
in bepaalde vorm),gezichten
boetseren (gips in een kous)

18u, het laatste kind vertrekt, staan je animatoren ook klaar
met hun rugzak?
Ben je zelf aanwezig op ploegmomenten? Zowel voorbereidingsdagen als leuke activiteiten, een dagje uit met de ploeg…
Maakt het beleid middelen vrij om te investeren
in sfeer bij de ploeg?

C

Denk op voorhand na
over wat je bij het vuur
gaat doen. Zorg dat je
materiaal klaarstaat. Laat
het vuur niet alleen met
de kinderen.

EEN AUDIT:

flessen (PET): onder
schoenen binden voor die
maanwandeling, waterbommen
overgooien, blaasconcert met
verschillende niveaus van water,
bowling (vullen met zand!),
zetel bouwen (met elastieken
aan elkaar), afschieten met
compressor-water-fietsventiel,
dingen in verzamelen, trechters
van maken voor waterbaan (kop
er af snijden)

3

PRODUCTEN EN DIENSTEN
VAN DE VDS

Voorzie ‘blusmateriaal’

Onze collega's van het MateriaalMagazijn inspireren je met activiteiten en speelprikkels die je zeker vindt in het materiaallokaal!

dweil: ‘dweilslingeren’,
10-bal, uit raam gooien(eerste
verdieping), op een vreemde
planeet (natte dweil - blote
voeten), fakkel (in kaarsenvet
en om bezemsteel wikkelen)

1
2

uit.
Animatoren leggen hun score

2

DOWNLOAD GRATIS
EEN QR-SCANNER
OP JE SMARTPHONE!

B

1

HET MAT ER IALENALF ABET

?

en diensten
Onze VDS-producten
helpen.
kunnen je daarbij

De vragen per niveau
kunnen je daarbij helpen.
2 ploegbaas, 3 organisatie

animator,

Het gebeurt best op een
afgebakende plaats

Maak afspraken over hout
sprokkelen en opstoken van
het vuur (wie, hoeveel,...).

 2 HANDEN VOL GESNEDEN
BRANDNETELTOPPEN
1 LITER GROENTEN BOUILLON
1 DECILITER ROOM
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STAP 6:

Minstens voor de
'bwa'-onderdelen
start je een discussie.
Noteer de belangrijkste zaken.

G

Worden jongeren gestimuleerd om nieuwe uitdagingen aan
te gaan?
Heb je zicht op waar de uitdagingen liggen van jouw jongeren?
Zijn er middelen om jongeren te laten groeien in hun uitdagingen
(bv: via individuele vormingen)?

1 GROTE UI
1 TEENTJE LOOK
2 AARDAPPELEN
OLIJFOLIE
PEPER EN ZOUT

(cadeautje omdat je eraan werkt)

STAP 5:

STAP 4:
Pick your battles!
Op welke onderdelen scoort
je speelplein goed? Pluim!
Vink aan waar het beter kan.

INGREDIËNTEN 4 PERSONEN

Nu kan je het goedje doorkneden met
je handen. Eerst plakkerig, maar na een
paar minuten heb je een eigengemaakte slijmbal in handen.

cijferslot: queeste, de
verboden fiets, staking (vastketenen aan boom), halsketting,
de vandaal uithangen: onbekende fietsen vastleggen en op de
loer gaan liggen, lasso werpen,
lotto (juiste cijfercombinatie
wint), elk kind heeft 2 cijfertjes
nu nog het juiste vriendje vinden, Russische roulette.

Een vuurtje stoken moet zeker
kunnen op het speelplein. Spontaan en door kinderen alleen kan
het niet, het kan wel als het georganiseerd is door een begeleider. Een aantal dingen verdienen
echter extra aandacht.

Kunnen jij en je teammate het
meesten ballen verzamelen?
Iemand speelt het nijlpaard en
iemand stuurt aan!

en om elk
Vraag je animator
de cultuuronderdeel van (op 8 punten)
muur te scoren.

6-jarige jou vraagt wat masturberen is, is het gemakkelijkste
om te antwoorden: “Daar ben
jij nog veel te jong voor!” Maar
op deze manier bevestig je
de mysterieuze sfeer die rond
seksualiteit hangt. Onze visie
bestaat erin te antwoorden
in de woorden dat een kind
kan begrijpen, kort en bondig,
zonder overdrijven, maar ook
zonder dingen te onthouden.
Een kort antwoord als: “Dat is
vrijen met jezelf, helemaal alleen.” is genoeg voor een kind.
Wat het niet begrijpt, vult het
aan met zijn fantasie.

DIN

1
2
3

STAP 8:

BRAND
NETELSOEP

Verwarm de olijfolie in een pot doe er de uien en look in
en laat enkele minuten fruiten. Voeg de brandneteltoppen,
aardappelstukjes en de bouillon toe en laat 20 min. koken
tot de aardappelen gaar zijn. Mix de soep fijn, breng op
smaak met peper en zout. Roer er de room door en serveer.

Het is wel mogelijk dat
kinderen met vragen zullen
komen. Daarom kan je ouders
misschien wel even inlichten.
Probeer seksualiteit zelf niet
in het verboden hoekje weg te
steken, maar geef kinderen die
vragen hebben, op eender welke
leeftijd, een antwoord. Als een

VUURTJE STOKEN!

C

VIER UURTJE

door
Roer voorzichtig
elkaar tot je een
slijmbal hebt.

Nog geen samenhangende
bal, leng druppelend aan
met lenzenvloeistof.

Kijken naar bloot, op de
smartphone, in een boekje... is
meestal onschuldig. Straffen is
niet nodig, niet dramatiseren,
gezonde nieuwsgierigheid is
normaal! Neem het boekje af (je
kan het niet maken om dit te
laten rondslingeren) of vraag om
de website weg te klikken.

GOE

1b.1.

STAP 6:

Gebruik de enige echte
Dreft. Helaas voor de doorsnee detergentconcurrent:
echte Dreft werkt het best.

Het is belangrijk om aan kinderen uit te leggen waarom blote
prenten niet thuishoren op een
speelplein. Het voorval aan de
ouders vertellen lijkt ons niet
nodig. Daarmee blaas je het
alleen maar op.

www.pinterest.com/speelidee
met 2500 inspirerende foto’s.

Alle gemiddelden opgeteld + 20 punten = je
eindtotaal qua cultuur op
je speelplein.

onTel alle scores per het
derdeel op en bepaal
onderdeel.
gemiddelde per

1b.1.

erin zit)

www.speelidee.be
Geen traditionele spellensite
met de " Dikke Bertha's " van
deze wereld. Wel een website
bomvol, maffe speelideeën
op maat van het speelplein
verdeeld in verschillende
categorieën: kleuters, tieners,
knutselen, koken, bouwen,
thema's en fantasie...

Spaar confituurpotjes van
verschillende formaten die
je telkens met een ander
zeepbellenmengsel vult.

STAP 2:

STAP 1:

1b.1.

STAP 5:
Spuit 2 eetlepels lenzenvloeistof over het mengsel.

BLOOT OP DE SMARTPHONE

EEN SCHAT AAN INSPIRATIE

Maak je sop best een paar
dagen op voorhand.
Een beetje planning dus,
maar het loont de moeite.
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STAP 3:

1b.1.

Zet het zeepbellenmengsel
een paar minuten in de
koelkast. Je zeepbellen
zullen langer meegaan.

B

A
HOE GEBR UIK
IK DEZE POST ER?

1b.1.

S P EELIDEEËN EEN ZOMER LANG

1b.1.

3

5 DELEN WARM WATER
1 DEEL DREFT
EEN PAAR DRUPPELTJES
GLYCERINE

1b.1.

RECEPT:

AAN DE SLAG MET ENKELE TIPS

STAP 4:
Doe daarbij een theelepel glitter en of een paar
druppels kleurstof.
Roer weer goed!

STAP 7:

2

8 KOPPEN WATER
1 KOP AFWASMIDDEL
2 GROTE LEPELS
GLYCERINE
 2 THEELEPELS HONING

BLIJVEN
ZORG ERVOOR DAT ANIMA TOREN LANGER
PLAKK EN OP JE SPEELPL EIN!|

voelen zich ‘de grote man’. Je
kunt er een strijd van maken om
koste wat het kost de baas te
zijn, maar dat kan enorm veel
energie opslorpen. Wil je deze
gasten echt aanpakken dan loont
het meer de moeite om hen aan
jouw kant te krijgen. Dat doe je
door hen een stuk te erkennen in
hun leidersrol en hen te apprecieren voor de kwaliteiten die ze
onmiskenbaar hebben. Doe ook
absoluut geen moeite om je cooler voor te doen dan je bent. Doe
je ding, wees gewoon jezelf, dat
dwingt het meest respect af.

1b.1.

maken en je zeepbel
te laten afleggen.

RECEPT:

geliefd maakt bij kinderen als je
duidelijk je grenzen kunt afbakenen. Integendeel, het schept
net vertrouwen bij kinderen.
Het brengt duidelijkheid. Als de
leuke sfeer even weg is, maak
je geen zorgen. Die komt snel
terug goed.
Kinderen die veel durven zeggen,
willen vaak graag ‘informele’
leider zijn. Ze gaan met jou in
concurrentie om het leiderschap.
Ze aanvaarden je gezag niet
spontaan. Dergelijke ‘leidersfiguren’ komen vaak al veel langer
dan jij naar het speelplein en

G

1

10 LITER WATER
1/2 LITER AFWASMIDDEL
1/4 LITER GLYCERINE

Sommige kinderen durven een
grote mond opzetten. Maak je
niet kwaad, want in dat geval
worden ze ‘beloond’: het staat
stoer en ze ‘scoren’ bij hun
vriendjes. Neem het niet persoonlijk. Gewoon negeren blijkt
meestal de beste reactie of kom
gevat uit de hoek waaruit blijkt
dat je niet aangedaan bent door
de uitspraak. Ze testen tot hoever ze kunnen gaan en soms lopen ze, al spelend, over je heen.
Ze doen je pijn, ze stampen,
trekken aan je kleren, maken je
vuil... Weet dat je je niet minder

www.speelplein.net/EHBO
Bloedneuzen, teken en kapotte
knieën. Héél normaal op een
doordeweekse speelpleindag.
Vaak een teken dat er ‘goe
gespeeld!’ is. Bij spelen horen
butsen, builen en blauwe plekken... natuurlijk!

MIN

kan je eventueel
zuurstofwater
gebruiken. Was de
wonde daarna wel
opnieuw uit
3 Ontsmet de wonde
indien nodig
4 Dek de wonde af
indien nodig

VOR

RECEPT:

(van de goedkoopste)

brievenbus: postbus
aan kamp ophangen, facteurs,
liefdesbrieven, pratende/etende
brievenbus, brievenbus personaliseren (gezicht op schilderen,
slogans…)

met water

2 Bij een schaafwonde

Maak een parcours en

het gewenste traject

STAP 3:
Meng alles goed
door elkaar.

afvalbak: mobiele
poppenkast, ballenopslag, deur
wordt lanceerplatform, uitstap,
met de vuilnismannen mee,
sprekend groen monster

1 Was de wonde uit

TIP*
probeer je bel door te blazen,
flapperen met karton om wind te

ENKELE RECEPTEN

STAP 2:
heen een
Spuit daarover
dikke laag scheerschuim

(let op dat het ingrediënt borax

WONDZORG: GESCHAAFDE KNIE

Wist je dat het ideale zeepsop uit meer dan zeep en water
bestaat? Hoe maak je zo een sopje om extra grote zeepbellen te maken? Het ideale recept hebben we nog niet
gevonden. Maar we kunnen je wel een aantal tips geven die
je kans op succes verhogen:

DE JUISTE VERHOUDING,
DAAR DRAAIT NATUURLIJK ALLES OM.

OP JE SPEELPLEIN

PIC K YOU R BAT TLE S!

FOK JOE GAST!
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65 ML WITTE KNUTSELLIJM
 1 BUS SCHEERSCHUIM
LENZENVLOEISTOF

STAP 1:

WERK AAN DE POSITIEVE CULTUUR

KAT T ENKWAAD EN VAR KENS S T R EKEN!

1

SLIJ M
MAK EN

A

RECEPT:

1b.1.

HOE OVE RLE EF IK
DE SPEELPLEINZOMER

SPEEL PL EIN RECEPTEN

Welke dingen geef je soms uit handen die eigenlijk officieel in
jouw takenpakket horen?
Krijgen animatoren echte verantwoordelijkheden of mogen ze
enkel ‘voorstellen’ doen?

SHOWCASE

1b.1.

SHOWCASE

4

FOTOGRAFIE

FOTO GR AF I E

SHOWCASE

3 M ODI

WAT IS KWALITATIEF BEELDMATERIAAL?

Omdat beelden heel divers opgenomen
en aangeleverd worden, maar daarnaast
ook niet alijd dezelfde fucntie hebben,
kiezen we uit drie mogelijkheden om
een bepaald beeld weer te geven,
afhankelijk van hun kwaliteit en
functie.

Toon:
is het fris,
oogt het
natuurlijk,
is het niet
overbelicht?

FULL COLOR:
Dit is de beste optie wanneer
de inhoud van het beeld
moet spreken, al dan niet ter
ondersteuning van een tekst
De kwaliteit van het beeld is
hier enorm belangrijk.

ZWART WIT:
Deze optie gebruiken we
wanneer de inhoud van het
beeld moet spreken, maar
om esthetische redenen het
beter is de foto in zwart wit
te zetten. Het geheel krijgt
een uniformere uitstraling,
toch blijft de documentatieve
waarde hoog.

Resolutie:
is de foto
overal scherp
genoeg? Zie ik
pixels met het
blote oog?

Inhoud:
klopt het
beeld met
onze visie,
geeft het een
meerwaarde?

DUOTONE:
Deze oplossing heeft meer een
decoratieve waarde. Wanneer
de VDS huisstijl naar de
voorgrond treed en of beelden
gebruikt worden om het
ontwerp te versterken eerder
dan de inhoud.

Toon:
Onderbelicht en bewogen.

Inhoud:
Saai en slecht gekaderd.

Stijl:
heel statisch, onnatuurlijk,
gemaakt, weinig aﬀectief.

Dynamiek:
tenzij het gaat om puur
informatieve waarde zijn
statische beelden te vermijden.

Resolutie:
Gepixeld = te grote weergave.

SHOWCASE

Toon:
Frisse kleuren, reëel.

Inhoud:
Sterk beeld, grauwe kleuren
dus in grijswaarden.

Stijl:
Natuurlijke houdingen, niet
geposeerd, komt herkenbaar
en menselijk over. Het moment
staat centraal, niet de foto.

dynamiek:
Hoe een beeld aanvoelt hangt
sterk af van de inhoud, als
we kunnnen opteren we voor
dynamisch beeld.

SHOWCASE

Resolutie:
goede resolutie kan sterk
uitvergroot worden.

5

EXTRA ELEMENTEN

SHOWCASE

SHOWCASE

SHOWCASE

SHOWCASE

SHOWCASE

SHOWCASE
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