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VISIETEKST SPEELPLEIN “SPEELKRIEBELS” 

        Op speelplein Speelkriebels bieden we alle kinderen een  

speelmenu à la carte, in de sfeer van de vakantie! 

 

SPELEN! 

Op ons speelplein staat het vakantiegevoel centraal. Kinderen komen naar speelplein Speelkriebels 

omdat ze er naar hartenlust kunnen spelen. We trachten onze activiteiten af te stemmen op maat van 

elk kind, met inclusie als belangrijke waarde. We proberen voldoende ruimte te creëren waarbij elk kind 

het comfort heeft om vanuit de eigen identiteit interesses te kunnen ontdekken en te vervullen. Zo 

willen we verzekeren dat iedereen respect opbrengt voor anderen en hun spelplezier. Iedereen staat op 

gelijke voet en mag kiezen wat hij/zij wil spelen. Om de kinderen hiertoe zoveel mogelijk kansen te 

geven, maken we gebruik van een open speelaanbod. Daarbij hebben kinderen de keuze tussen een 

aantal door de animatoren voorbereide activiteiten. Daarnaast kunnen ze ook vrij spelen over het hele 

speelplein, zowel binnen als buiten. Vuil worden is bij spelen vaak onvermijdelijk. Daarom is het dragen 

van speelkledij een must!  

Voor tieners worden aangepaste activiteiten voorzien die net dat beetje cooler en uitdagender zijn. 

Hierbij houden we rekening met de input van de tieners zelf.  

We proberen speelkansen zo min mogelijk af te nemen. We doen dit enkel bij grensoverschrijdend 

gedrag. Eerst worden de kinderen en/of hun ouders mondeling verwittigd. Indien het gedrag niet 

verbetert na herhaaldelijke waarschuwingen kan de animatorenploeg, in samenspraak met de 

jeugddienst, de toegang tot het speelplein weigeren voor een bepaalde periode. 

 

MATERIAAL EN INFRASTRUCTUUR 

Ons speelterrein is groot, heel groot. De indeling van het terrein wordt gevisualiseerd aan de hand van 

een plattegrond en wegwijzers, zodat iedereen snel zijn weg kan vinden op het speelplein. Daarnaast 

beschikken we over veel materiaal, heel veel. We verwachten van iedereen, animatoren en kinderen, 

dat zij respect opbrengen voor dit materiaal. 

 

TOEGANKELIJKHEID  

Elk kind is welkom op ons speelplein! We zetten op een actieve manier in op activiteiten voor ieder kind. 

We proberen het terrein optimaal te benutten om een maximum aan speelkansen aan te bieden. Het 

aanbod is daarom uitgebreid en gevarieerd,  zodat ieder kind op ons speelplein terecht kan. Verder 

wordt de prijs van een speelpleindag zo laag mogelijk gehouden en voorzien we gratis busvervoer van 

en naar het speelplein.  

Tijdens de zomer gaan we bovendien verschillende keren op uitstap. Voor een vlotte werking is 

inschrijven daartoe verplicht. 
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SPEELPLEINPLOEG  

 Animator 

We verwachten dat alle animatoren mee achter onze visie staan. We stimuleren een open houding 

ten opzichte van de kinderen, elkaar en andere betrokkenen.  

Een goede animator is voor ons: zot van kinderen, speels, creatief, geëngageerd, een teamplayer, 

verantwoordelijk, rechtvaardig en consequent. 

De kerntaak van een animator is de kinderen een geweldige speelpleindag te bezorgen. Dit kan aan de 

hand van voorbereide activiteiten, waarbij er aandacht moet zijn voor voldoende variatie zodat elk 

kind zijn ‘goesting’ aan bod komt. Maar ook zelf kunnen meespelen is belangrijk. Dit kan door kinderen 

te volgen in hun fantasiewereld of door zelf impulsen aan te brengen in hun spel.  

 Stagiair 

We nemen stagiairs in de ploeg op als evenwaardige animatoren. We proberen hen zo veel mogelijk 

kansen te bieden bij hun groei tot het animatorschap. Om dit proces te ondersteunen, worden de 

stagiairs uitgebreid van feedback voorzien.    

 Hoofdanimator 

Op het speelplein zijn telkens twee hoofdanimatoren actief als spilfiguur. Een goede hoofdanimator is 

voor ons: een coach, teamspeler, organisator, communicatief, neemt leiding, denkt probleemoplossend, 

is begaan met kind en animatoren, en staat open voor input van alle betrokken partijen. 

De kerntaak van een hoofdanimator is het aansturen en coachen van het team. De hoofdanimatoren 

werken in duo. Een van hen legt zich meer toe op het administratieve aspect van het speelplein, de 

andere neemt een meer animatieve rol op zich. Ze begeven zich zoveel mogelijk tussen de kinderen en 

animatoren zodat ze steeds op de hoogte zijn van het doen en laten op het speelplein. De hoofdanimator 

dient als aanspreekpunt voor animatoren en ouders. 

De hoofdanimatoren verzorgen ook de evaluatie van de animatoren op het einde van de periode. Ze 

dienen bij de evaluatie te kijken naar het totaalplaatje van een animator. De hoofdanimatoren moeten 

kansen geven aan de animatoren om zich bij te sturen voor het einde van de periode.  

 

STUURGROEP 

De stuurgroep is een enthousiaste groep van animatoren die zich in de loop van het jaar vrijwillig inzetten 

om de kwaliteit van het speelplein te garanderen en te verhogen. Ze worden bijgestaan door de 

jeugddienst. Naast de stuurgroep kunnen ook een aantal werkgroepen worden opgericht die een 

specifieke taak op zich nemen. Deze werkgroepen bestaan uit een aantal animatoren, ondersteund door 

een lid van de stuurgroep. 

 

JEUGDDIENST 

De jeugddienst brengt logistieke zaken in orde (bussen, huur infrastructuur, …), regelt communicatie en 

promotie voor zowel ouders als animatoren. De jeugddienst tracht zo veel mogelijk aanwezig te zijn op 

het speelplein om te sturen, te coachen en mee te spelen. 
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CBS  

Het college van burgemeester en schepenen stelt – na advies van de jeugddienst – de animatoren en 

hoofdanimatoren aan.  

 


