Implementatie van de evaluatie voor de progressie van het Speelplein

Verslag van de vergadering op 28/01/2013 over hoe we ons speelplein gaan verbeteren.
Visie/Beleid
Iedereen heeft de beleidstekst gelezen en haar/zijn bedenkingen toegevoegd.
Een veelgevraagd iets is speelplein in de kerstvakantie(eventueel door een week in de
paasvakantie te verminderen)
Ook moet de omnimator toegevoegd worden bij het open speelaanbod.
Het speelplein is een speelinitiatief en kan dus niet als overlast aanzien worden.
Organisatie
Er was wat bezorgdheid over de chaos rond de middagpauze. We hebben eens overlegd om
het productiever te doen.
‐ Na de inschrijvingen zetten we de manden weg. Deze kunnen dan weer klaargezet
worden voor een 11‐uurtje of zo
‐ Voor het middageten gaan we de kinderen verzamelen voor het decor en doen we
een spelletje wie om zijn rugzak mag(bv wat is de afstand van de aarde tot de maan
en degene die het juist heeft mag gaan)
‐ We gaan ook de manden herkenbaar maken en de kindjes laten kiezen in welke
mand ze hun rugzak leggen en dan krijgen ze een stempel of zoiets van die mand.
Voor de opkuis hebben we ook eens gekeken naar wat beter kan. De verdeling van de opkuis
verloopt soms niet zo goed. Er was het voorstel om met een rad te werken waar kaartjes
ophangen waar je aan moet draaien en dan ziet wat je moet kuisen.
Aangezien we geen goed werkend rad hebben zochten we een andere oplossing. We gaan
op de voorbereidende vergadering kindersurprise‐eitjes eten. De bolletjes die erin zitten
gaan we dan gebruiken om briefjes te maken met de kuiszones in. Wanneer iemand gedaan
heeft met opkuisen dan kan die iemand anders gaan helpen.
Elke vakantie gaan we ook nakijken of er genoeg kuismateriaal is. Indien dit niet het geval is
zorgt de jeugddienst voor extra. Sowieso moeten er meer handdoeken en schotelvodden
zijn.
Iedereen is het erover eens dat de activiteiten beter moeten voorbereid worden. Daarvoor
zal de jeugdconsulent een goed voorbeeld in de animatorenmappen steken. Zo kan
iedereen eens zien hoe het moet. Degenen die op cursus geweest zijn zouden dat moeten

weten. De animatoren gaan ook het engagement aan om beter voor te bereiden. Meer tijd
spenderen aan voorbereiden en niet direct beginnen spelen.
Een mogelijke oplossing om de voorbereidingspapieren meer te gebruiken is om het
speelpleinboekje op het speelplein te laten liggen. Bv. Op de toog waar de kindjes er niet
aankunnen.
Er komt ook een ideeënbus waar kinderen hun voorstel mogen in doen, indien haalbaar
werken we de ideetjes uit.
Imago
Onze visie, zoals de visietekst, meer uitdragen naar de bevolking. De mensen kennen ons te
weinig en weten te weinig waar we voor staan en wat we doen.
Soort van infoboekje maken voor de ouders waarin staat wat we concreet doen. Om mee te
geven als ze het vragen of zo, is een mogelijkheid.
Ouders ook meer proberen op de hoogte te stellen van wat we zijn.
Als er een nieuw kindje komt, een rondleiding geven, ook met de ouders erbij. Om dit kindje
voor ons herkenbaar te maken, een bandje geven. Als we dan zien dat het kindje een beetje
verloren loopt kunnen we direct ingrijpen.
Er komen pictogrammen en wegwijzers naar de belangrijkste delen van ons speelplein 
Bij het afhaalmoment kunnen we eventueel foto’s laten zien wat de kinderen die dag gedaan
hebben om het voor de ouders ook een beetje leuk te maken 
Speelkansen
We hebben heel veel materiaal dat niet altijd gebruikt wordt. Meer een bezoekje brengen
aan het materiaallokaal om eens te snuisteren
In de zaal gaan we ook meer materiaal uitzetten zodanig dat de kinderen nog meer
speelkansen vanuit materiaal krijgen. In deze is kwantiteit en vooral zichtbaarheid belangrijk.
Materiaalzorg kan beter. De matrimoni kuist het winkeltje op en controleert het
materiaallokaal(kot) Wie zijn activiteit niet of slecht opruimt wordt tot de orde geroepen
door de matrimoni.
Ons bouwmateriaal is bedroevend weinig aan het worden. We proberen aan nieuwe balken
te geraken ofwel aan paletten. Op de reactie dat er splinters in de paletten zitten gaan we

ons voorzien door werkhandschoenen te kopen zodat er al minder kans op gesplinterde
kindjes is. Indien er veel kindjes aan het bouwen zijn meer bouwmoni’s voorzien. Zal moeten
bekeken worden dag per dag.
Vanuit begeleiding, meer verklede animatoren. Is voor de kindjes ook veel leuker. Het moet
niet veel zijn, al is het maar een gekke muts of zo.
De speluitleg is vaak niet goed genoeg. Als dit de avond voordien al afgesproken wordt of er
wordt eens kort geoefend zal dit veel vlotter gaan.
Vanuit terrein. We hebben een fantastisch terrein met veel speelkansen op. Alleen moet het
beter en origineler afgebakend worden. Dit gaan we doen met versieringen enzomeer.
Proberen inspanningen in het decor te stoppen. Op zaterdag kwartiertje of zoiets langer
blijven om beetje mee te helpen met decor.
!! medicatie wordt door Hoofdanimator of jeugdconsulent toegediend, met
toestemming(liefst schrijftelijk) van de ouders!!
Varia;
Voorstellen van thema’s: mr Beanweek, Starwarsweek, Lord of the ringsweek, Harry
Potterweek
Terug met hoekskes proberen werken zoals vorig jaar(poppenkast, lego, winkeltje)
Week van dodentocht???
3 opties :
‐ Speelplein op Kloosterheide
‐ Speelplein op het Hemelhof met een tent van de Gemeente
‐ Week geen speelplein en van de gelegenheid gebruik maken om alles eens deftig op
te ruimen en voor te bereiden voor het verjaardagsfeest(decor,…)
Na een korte discussie kwam punt 3 er als beste uit. Ook de animatoren zien een
opruimweek wel zitten. Liever geen speelplein dan halve kwaliteit leveren.
Bijlage: Visie van speelplein Bornem
Voorstel VOP’s Karen Michiels

Visietekst Speelplein Bornem
Speelplein Bornem is een gemeentelijk speelplein waarvan de werking geleid wordt door een jeugdconsulent
en uitgevoerd door de (hoofd)animatoren. Het speelplein is een speelinitiatief en spelende kinderen kunnen
dus niet als overlast aanzien worden
Speelplein Bornem is er voor alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar tijdens elke vakantie behalve de
kerstvakantie. Ook wordt er in de zomervakantie een mobiele speelpleinwerking georganiseerd. De
voorbereidende vergadering en het in orde zetten van zaal Kloosterheide gebeuren steeds op zaterdag
voorafgaand aan de speelweek. In de zomervakantie is dit in de week voorafgaand aan de speelweken.
Speelplein Bornem werkt vanuit een open speelaanbod. Per dagdeel bieden we 3 keuzeactiviteiten aan en
kunnen de kinderen kiezen om vrij te spelen. Dit kunnen ze onder andere door materiaal te ontlenen uit het
“winkeltje” Ook is er een omnimator die de kinderen in de gaten houdt en door speelimpulsen te geven ze ook
kan bezighouden.
Een open speelaanbod kan ook inhouden dat de kinderen zelf activiteiten aanbrengen die dan door de
animatoren uitgewerkt worden.
Speelplein Bornem biedt een tienerwerking, genaamd de VOP’s, aan door specifieke activiteiten uit te werken.
Dit nog meer in samenspraak met de tieners. Indien er geen input komt zal een de VOPanimator zelf een
aanbod voorzien.
Speelplein Bornem kiest ervoor om met vrijwillige animatoren te werken. We gaan uit van het engagement van
jongeren naar kinderen toe.
Speelplein Bornem voorziet een opleiding tot animator in het jeugdwerk(bv bij VDS) Indien de vrijwilligers deze
cursus tot een goed einde brengen worden zij geacht een aantal weken stage te doen bij het speelplein van
Bornem. Na gunstige evaluatie krijgen zij een attest van ‘animator in het jeugdwerk’ van de Vlaamse overheid.
Speelplein Bornem voorziet ook andere vormingen zodat de animatoren zich verder kunnen ontwikkelen(HA,
breedbeeldsessies,…)
Om het groepsgevoel te bevorderen organiseren we, in samenspraak met de animatorengroep, ook buiten de
vakanties animatorenactiviteiten. Dit omdat de groep heel heterogeen samengesteld is, we zijn geen verlengde
van een chiro of scouts.
Jeugddienst Bornem

jeugd@bornem.be
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tienerkot (zelf panele maken en versiere?collage, ?graffiti, schildere, ...)
shoppen
girls day (make up, ...)  boys day
sleep in gekoppeld aan movienight
(kerstvakantie)
paintball
zwemmen
koken
mini feestje?
gezelschapsspellen
bowlen
schaatsen
karaoke/singstar
zomer: kayakken
skaten/skatepark
graffiti
nacht tocht nonnenbos
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kleine kapstokjes
zomer: zeepschuifbaan
springkasteel/kastelen op het veld

