Proeftekst speelpleinvisie Zottegem vanuit brainstorm met denktankers op 02/03/’13
DENKTANK:
Deze missie en visie kwam tot stand dankzij een gedreven groep ervaren animatoren van de
stedelijke speelpleinwerking Zottegem (de denktank). Deze tekst wil een constructieve basis zijn
voor de dagelijkse werking van het speelplein, alsook een instrument om in de toekomst
(beleids‐)beslissingen mee te kunnen bepalen.
MISSIE:
De stedelijke speelpleinwerking Zottegem wil een speelparadijs zijn voor ALLE kinderen en jongeren
van 4 tot 15 jaar, waarbij het vakantiegevoel en het spelen primeert naast de opvangfunctie. We
werken zo laagdrempelig mogelijk en kiezen voor een volle dag werking tijdens de paas‐ en
zomervakantie, gedragen door een enthousiast, opgeleid team vrijwilligers.
Het kind krijgt de ruimte om te kiezen wat ze willen spelen en met wie, dit door een gevarieerd open
speelaanbod aan te bieden , doorspekt met speelimpulsen, in een aantrekkelijke en avontuurlijke
binnen‐ en buitenruimte en met voldoende en gevarieerd speelmateriaal per leeftijdsgroep.
VERDUIDELIJKING:
Stedelijke speelpleinwerking: we kiezen voor een stedelijk initiatief, omdat we bewust zijn van de
financiële, technische en logistieke ondersteuning die Stad Zottegem ons biedt. De
jeugddienstmedewerker is noodzakelijk voor de praktische uitbouw van de werking, zorgt voor
continuïteit en heeft een ondersteunende functie voor de jaarwerking. De animatoren hebben de
vrijheid over de inhoudelijke invulling van de werking.
Speelparadijs: we willen de kinderen de tijd van hun leven geven, door ze een plaats te gunnen waar
ze intens kunnen ravotten en spelen zonder remmen in een beschermde omgeving.
ALLE kinderen: Elk kind is uniek. We streven ernaar dat elk kind kan komen (mee)spelen, ongeacht
afkomst en/of mogelijkheden.
Gedurende de maand juli gaan we volledig inclusief, wat betekent dat kinderen met een beperking
de nodige aandacht krijgen om samen te kunnen spelen. Dit door extra animatoren in te schakelen
en het spelaanbod licht aan te passen. Dit project wordt gedragen door het ganse team met de
nodige vormingen en extra input.
4 tot 15 jaar: kinderen zijn welkom vanaf het jaar dat ze 4 worden en de leeftijd van 16 jaar nog niet
bereikt hebben. Wij gaan ervan uit dat het begrenzen van deze leeftijdsgroep de kwaliteit van het
spelen ten goede komt.
Vakantiegevoel en spelen: Spelen is voor kinderen een open begrip en moet spontaan en
ongedwongen kunnen gebeuren. We willen zorgen voor een intens speelplezier, een speelparadijs,
waar kinderen naartoe wíllen komen, ongeacht dat de ouders werken of niet.
Laagdrempelig: we werken zonder voorinschrijvingen (met uitzondering voor kinderen met een
beperking). Ook kinderen woonachtig buiten Zottegem zijn welkom. Toegangsgelden worden
bewust laag gehouden. MIA‐ korting: 50%.
Volle dag werking: los van de opvangfunctie van de speelpleinwerking kiezen we bewust voor “volle
dag werking”. We zijn ervan overtuigd dat we hierdoor meer tijd creëren voor het kind om zich ten
volle in te leven in het speelpleingebeuren. Een dag speelplezier, met animatie vanaf de eerste
minuut, start om 7u00 en eindigt om 18u00.

Paas‐ en zomervakantie: een vakantie écht speelplein geven, betekent voor ons grotendeels de
fantasiewereld van een kind prikkelen. Daar komt heel wat praktische voorbereiding aan te pas. We
hebben een week nodig om alles op te stellen (decors, speelhoeken, winkeltje, kleuterlokaal,…)en dit
gebeurt op volledige vrijwillige basis in persoonlijke vrije tijd van animatoren. Vandaar dat we voor
de kwaliteit en eigenheid van onze werking kiezen en enkel paas‐ en zomervakantie de deuren
openen.
Opgeleid: animatoren worden aangespoord een cursus te volgen, met aansluitend 2 weken stage op
het speelplein. Deze stage wordt begeleid door een meter/peter (animator met minimum 2 jaar
ervaring) en de pleinverantwoordelijke.
Dagelijks worden alle animatoren, die een spel leiden bij de kinderen, bijgestuurd en geëvalueerd
door de pleinverantwoordelijke.
Jaarlijks gaat het team op vormingsweekend en worden verschillende vormingen aangeboden tijdens
de werking. Bv.: speelimpulsen geven, ehbo, straffen en belonen,…
Team: we zijn niet op zoek naar de perfecte animator, maar het perfecte team! Ben je zorgend,
speels of animatief heel sterk? Ieder talent vult de schatkist. De jaarwerking voor animatoren is
noodzakelijk om nieuwe projecten uit te broeden, de werking in vraag te stellen en nieuwe
uitdagingen aan te gaan en om team bevorderende activiteiten te lanceren.
Vrijwilligers: we kiezen bewust om te werken met vrijwilligers. Op deze manier kiest men regelrecht
voor de speelpleinwerking en de kinderen en niet voor het financiële plaatje. Stad Zottegem voorziet
de mogelijkheid om hoofdanimatoren en animatoren met relevante ervaring op de
Speelpleinwerking ’t Hemelrijk in te schrijven als jobstudent. Op deze manier worden ze
ondersteund voor hun jarenlange vrijwillige inzet en het opnemen van extra verantwoordelijkheden.
Open speelaanbod + speelimpulsen: per dagdeel krijgen de kinderen de keuze om deel te nemen
aan een vaste activiteit (knutselen, bosspel, koken, tocht, fantasiespel,…), daarnaast kunnen ze ook
kiezen voor “vrijspel”. Bij “vrijspel” blijven ze op het terrein en kunnen ze zich uitleven op de vele
speeltuigen, de reuzentrampoline, de gekke fietsjes of gocarts. Ook kunnen ze in de “speelotheek”
gezelschapsspelletjes spelen, in het speelpleinwinkeltje spelmateriaal uitlenen of in de leeshoek
rustig een boekje lezen. De animatoren sturen indien nodig bij en lanceren nieuwe speelimpulsen.
We voorzien vaste zwem‐ en uitstapdagen, waarbij de kinderen vrij kunnen kiezen om hieraan deel
te nemen.
Leeftijdsgroepen: we kiezen ervoor om in 3 leeftijdsgroepen te werken (kleuters: 4‐5 jaar,
speelvogels: 6‐11 jaar en de tieners: 12‐15 jaar). Bij de kleuters is naast het spelen ook de zorgende
factor belangrijk. De speelvogels worden extra opgesplitst tijdens het zwemmen en de uitstappen, dit
om de veiligheid en de speelwaarde te garanderen. Werken met tieners vergt meer uitdaging en
ervaring.
Binnen‐ en buitenruimte: elke leeftijdsgroep is voorzien van een eigen lokaal. Bij de kleuter‐ en
speelvogelruimte wordt gewerkt met speelhoeken (ballenbad, speelmat, leeshoek, knutselhoek,…).
De buitenruimte moet avontuurlijk, uitnodigend en toch veilig zijn. Daarom wordt bewust gekozen
voor heuvels, een gocarsparcours, een verhard terrein voor de fietsjes, een graszone om te
voetballen, een bouwplek in het bos, een speelbeekje, een moestuintje,…
Speelmateriaal: er is een waaier aan materiaal dat de speelkansen verhoogd (rollend materiaal,
knutsel‐ en technisch materiaal, keukengerei, sport‐ en spelmateriaal,…). Daarnaast wordt tijdens het
jaar heel wat kosteloos materiaal bijeen gegaard, waardoor zowel de animatoren als de kinderen
uitgedaagd worden om hiermee aan de slag te gaan (pvc‐buizen, eierdozen, oude kledij van op
zolder, karton, petflessen,…).

VISIE:
Deze missie heeft enkel kans op slagen als er een duidelijke visie is, waar het volledige team achter
staat. Hiervoor houden we vast aan 5 pijlers:
 Speelfunctie
 Sociale functie
 Opvangfunctie
 Veiligheidsfunctie
 Gezondheidsfunctie
SPEELFUNCTIE:
Ieder kind zou zich hier moeten kunnen amuseren
Minimum aanbod en variatie bieden in speelaanbod
Vrijheid om te kiezen in dit aanbod
Prikkelen van de fantasiewereld van het kind
 Door de ogen van het kind kijken
 Inpikken op impulsen van het kind
 Ieder kind een goedgevoel geven
Terrein en materiaal ten volle benutten
De sterkte van elke animator ten volle uitspelen en integreren in de ploeg
SOCIALE FUNCTIE:
Sociale functie voor het kind:
Leren samen spelen op een respectvolle manier, zowel met andere kinderen als met animatoren
Leren omgaan en spelen met kinderen met een beperking en dit als verruimend ervaren
Kinderen met een beperking de mogelijkheid geven om te ervaren, dat samenspelen nieuwe, nog
ongebruikte stimulansen creëert.
Sociale functie voor de animator:
Leren als team op een respectvolle manier werken en dit met leeftijdsgenoten met ieder zijn talent
en karakter.
Eerste prioriteit is er zijn voor elk kind zonder enig onderscheid te maken
Pestgedrag indijken, voor het escaleert.
OPVANGFUNCTIE:
We zijn een opvang voor vele (werkende) ouders, maar toch willen we ons profileren als dat tikkeltje
extra: een plaats waar kinderen zelf voor kiezen om te komen spelen!
VEILIGHEIDSFUNCTIE:
We willen een speelhaven zijn, een plaats waar kinderen onbeperkt en intens kunnen ravotten,
spelen en beleven in een veilige, geborgen omgeving. Een gezonde balans tussen vrijheid en
veiligheid.
GEZONDHEIDSFUNCTIE:
We zijn er ons van bewust dat de locatie van de Zottegemse speelpleinwerking uniek is! Weer of
geen weer, hier wordt buiten geravot in een prachtige groene, uitdagende omgeving.
We kiezen bewust om geen frisdranken aan te bieden aan de kinderen.
We proberen om chips, ongezonde energiedranken en snoepgoed te mijden op het speelplein.

