Speelpleinwerking De Pretplaneet

Visietekst
De Pretplaneet, Speelmagneet!
Een visietekst …
… geeft antwoord op de vraag ‘waarom doen we wat we doen?’ en ‘wat vinden wij als
speelpleinploeg belangrijk?’. Een visietekst geeft antwoord op vragen van ouders,
kinderen, het gemeentebestuur, animatoren, …


Waarom zijn kinderen soms vuil na een dag spelen bij De Pretplaneet?



Waarom kiezen we voor een open speelaanbod? (OSA)



Waarom vinden we vorming voor animatoren belangrijk?



…

Deze visietekst herinnert ons er steeds weer aan waarom we in 2012 voor een
vernieuwde speelpleinwerking De Pretplaneet gegaan zijn.

Speelpleinbasisschema
De visietekst van De Pretplaneet vertrekt vanuit het ‘speelpleinbasisschema’ van de
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw 1 (VDS).

Het schema biedt een speelpleinwerking

een kapstok om keuzes te maken betreffende de speelmogelijkheden op het speelplein,
de speelpleinploeg, de organisatorische onderbouw van de speelpleinwerking, de externe
relaties en de toegankelijkheid van het speelplein.
De Pretplaneet gaat voor een superleuke vakantie,
De Pretplaneet is een Speelmagneet!

Speelmogelijkheden
De Pretplaneet is een gemeentelijke speelpleinwerking, een jeugdwerk-vorm, waar
spelen en vakantie centraal staan. De Pretplaneet streeft naar een speelaanbod waarin
spelen

1

meer

is

dan

spelletjes

spelen

(denk

aan

voorbereide

activiteiten).

Je vindt het Speelpleinbasisschema op de website van VDS: http://www.speelplein.net/data/basisschema.pdf
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Een kwalitatieve speelpleinwerking betekent voor ons dat elk kind naar huis gaat met een
vakantiegevoel en om daartoe te komen is (keuze)vrijheid een basisvoorwaarde, net
zoals interesse in het aanbod, een comfortabel (veilig) gevoel en een gevarieerd
speelaanbod waardoor een kind uitgedaagd wordt. Spelen impliceert dat kinderen zich
laten gaan en dus hoort zich lekker vuil mogen maken erbij op De Pretplaneet.
De animatoren bekijken de gehele werking van De Pretplaneet vanuit een kinderbril en
streven

ernaar

speelkansen

te

creëren,

te

zien

en

erop

in

te

spelen.

Om deze visie op spelen uit te bouwen, werkt de Pretplaneet met een open speelaanbod
(OSA): we gaan op zoek naar hoe we zoveel mogelijk speelkansen voor alle kinderen op
alle momenten van de dag kunnen realiseren. We bezorgen kinderen graag een super
zomer.
De Pretplaneet wil alle kinderen van 6 tot en met 14 jaar een leuke zomervakantie
bieden. De kinderen, niet hun leeftijd, zijn het eerste uitgangspunt voor het uitbouwen
van de werking, maar we hebben aandacht voor de verschillende leeftijdsgroepen op het
speelplein. Tieners hebben recht op een eigen plek op De Pretplaneet.
De Pretplaneet heeft in de eerste plaats een speelfunctie, maar we beseffen dat de
speelpleinwerking ook een opvangfunctie heeft en houden daar graag rekening mee
(aldus de garantie op voor- en naopvang). De opvangfunctie is echter niet onze
kerntaak. Kinderen komen naar de Pretplaneet om vakantie te vieren, ook de kinderen
die komen omdat hun ouders opvang nodig hebben.

Speelpleinploeg
De Pretplaneet investeert in een gemotiveerde speelpleinploeg die zorgt voor een
kwalitatief aanbod. De speelpleinploeg van De Pretplaneet bestaat uit een hoofdanimator,
animatoren,
administratie

eventueel
de

stagiair-

jeugdconsulent.

(hoofd)
De

animatoren

hoofdanimator

en

vanuit

staat

op

de
het

gemeentelijke
speelplein

als

verantwoordelijke boven de ploeg de animatoren, hij / zij is een tussenpersoon voor de
jeugddienst,

het

gemeentebestuur

en

De

Pretplaneet.

Het gemeentebestuur en de jeugddienst hebben aandacht voor en besteden middelen
aan de begeleiding en coaching van animatoren en stagiair-animatoren (dit kan door
middel van een vorming zijn). Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan evaluatie
en individuele begeleiding van animatoren en aan de betrokkenheid en samenhorigheid
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in de interne ploeg. De Pretplaneet besteedt onder meer aandacht aan verwelkoming van
nieuwe mensen, afscheid van ervaren animatoren en teambuilding.
Een kwaliteitsgarantie voor de speelpleinploeg zijn de aanwervingsvoorwaarden. Ervaring
in het jeugdwerk en het bezit van een attest animator in het jeugdwerk worden door het
gemeentebestuur evenwaardig gewaardeerd voor animatoren. Er is plaats voor stagiair(hoofd)animatoren op De Pretplaneet.

Organisatorische onderbouw
De

Pretplaneet

vakantiegevoel

kiest
voor

voor

een

kinderen

open

van

6

speelaanbod:
tot

en

met

vrijheid,
14

jaar,

keuze,

plezier

en

begeleid

door

een

speelpleinploeg. De animatoren worden tewerkgesteld met een animatorencontract
(tijdelijke tewerkstelling in de socioculturele sector). De Pretplaneet heeft geen
opvoedkundige functie, de begeleiders zijn animatoren, geen opvoeders.
De Pretplaneet vindt open en duidelijke communicatie met ouders, animatoren, kinderen
en

het

gemeentebestuur

aanspreekpunt

voor

het

belangrijk.

Jeugdconsulent

gemeentebestuur,

en

animatoren

hoofdanimator
en

ouders

en

zijn

een

kinderen.

De Pretplaneet investeert in een jaarwerking met een stuurgroep met vrijwillige
animatoren, met zowel inhoudelijke als ontspannende activiteiten. De jeugdconsulent
krijgt voldoende tijd om de jaarwerking en de zomervakantie uit te bouwen en te
ondersteunen.
Het gemeentebestuur kiest ervoor een gemeentelijke speelpleinwerking uit te bouwen en
voorziet hiervoor de nodige investeringen op vlak van personeel (animatoren en
jeugdconsulent), financiële & materiele middelen en tijd, met de nodige transparantie
naar de stuurgroep toe.
De Pretplaneet biedt diverse speelmogelijkheden: we streven naar een eigen vaste
(gemeentelijke) speelpleinlocatie voor exclusief gebruik, maar zolang dit niet mogelijk is,
voorzien we structureel een aantal speelmogelijkheden op huurlocaties (vb. een
zandberg). Een vaste huurlocatie, met name slechts 1 locatie per zomerwerking, zorgt
voor duidelijkheid voor iedereen en biedt logistieke en infrastructurele voordelen.
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Externe relaties
De Pretplaneet heeft respect voor iedereen en wil de nodige aandacht voor haar externe
relaties. We willen tonen wat we doen aan gebruikers, buren, het gemeentebestuur, …
Transparantie communicatie tussen het gemeentebestuur, de jeugddienst, animatoren
gebruikers

van

de

Pretplaneet,

…

moet

een

blijvend

aandachtspunt

zijn.

De Pretplaneet hecht veel belang aan het lidmaatschap bij de Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk vzw.
Het bestaan en de werking van De Pretplaneet zijn verankerd in de gemeentelijke
beleidsplanning (Jeugdbeleidsplan, Meerjarenplan).

Toegankelijkheid
De Pretplaneet staat open voor alle kinderen van 6 tot en met 14 jaar en heeft respect
voor iedereen. We investeren om alle kinderen een fijne vakantie te bezorgen, daarom
streven we naar een, voor de gebruikers, zo goedkoop mogelijke speelpleinwerking. De
toegangsprijs is vergelijkbaar met de gemiddelde Vlaamse kostprijs en overschrijdt het
Vlaamse gemiddelde niet.
De Pretplaneet is een warm nest, zowel voor de kinderen als voor de animatoren. De
Pretplaneet wil een inclusieve2 werking zijn, maar slechts naargelang de draagkracht van
de animatorenploeg en de kwalificaties van de animatoren én naargelang de draagkracht
van de Pretplaneet betreffende materiaal, infrastructuur, veiligheid en zorg. Noch het
gemeentebestuur, noch de jeugddienst vereist bij de aanstelling van de animatoren
kwalificaties aangaande inclusie. Inclusie is tevens slechts mogelijk na een gesprek met
de ouders/verantwoordelijken (en eventueel het kind).

Speelpleinwerking De Pretplaneet, mei 2013
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Het begrip 'inclusie' wordt hier gebruikt om de trend aan te duiden waarbij kinderen met een handicap of
kinderen die extra psychosociale zorg nodig hebben van voorzieningen gebruik kunnen maken die toegankelijk
zijn voor iedereen, zoals onderwijs en diensten in de vrije tijd.
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