DE ANIMATORENGAZETTE
VAN SPEELPLEIN WESP
EDITIE 2021

Want to
be a
part of
our
team?
De animatorengazette vertelt je alles dat je moet weten om deel uit te
maken van deze enthousiaste bende! Lees alle informatie grondig door
om als stagiair of animator op het speelplein te staan. Hopelijk maak
jij er samen met ons een spetterende speelpleinzomer van!

Wat is speelplein WESP?
Het WEtterse SPeelplein 'WESP' wil kinderen van 4 tot en met 15 jaar uit
Wetteren en omstreken een spetterende zomervakantie bezorgen.
Alle kinderen zijn welkom op het speelplein. Het speelplein is
onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen, waarvoor telkens aangepaste
activiteiten voorzien worden.
- kleuters 4-6 jaar
- middenplein 6-12 jaar
- tieners 12-15 jaar

Speelplein WESP is een
inclusief speelplein. Wij
hebben extra aandacht voor
kinderen met een beperking
zodat ook zij een topzomer
beleven. Tijdens de cursussen
leer je hoe je dit doet als
animator.

Kinderen mogen zelf kiezen of ze deelnemen aan de activiteiten of zich
uitleven tijdens het vrij spel. Ze kunnen spelen in de zandbak, springen
op de trampoline, racen met de gocart, knutselen, bouwen in de
bouwhoek, speelgoed ontlenen, … Als animator ga je ook op uitstap met
de kinderen: Kid Rock, Harry Malter, Planckendael, de zee,
Plopsaland, ... Er zijn ook overnachtingen. Op het einde van iedere
speelpleindag willen we zeggen dat er ‘goe gespeeld’ is!

Just be
be you

Wanneer is speelplein WESP?

De speelpleinzomer loopt in 2021 van maandag 5 juli tot en
met woensdag 25 augustus. Om het terrein speelklaar te maken starten
we met de opbouw van 26 juni tot en met 4 juli. Na de zomer bergen we
alle materialen terug op en maken we het terrein klaar voor de winter.
De afbraak loopt van 26 augustus tot en met 31 augustus. We verwachten
dat iedere animator zijn best doet om toch minstens één dag in opbouw
of afbraak te helpen.
Stagiar
We verwachten dat jullie een hele week stage lopen (van zondagmiddag
tot en met vrijdagavond). Enkel een volledige week telt mee als stage.
(Hoofd)animator
Als (hoofd)animator sta je volledige weken. In uitzonderlijke gevallen
kan je ook afzonderlijke dagen staan.

OPBOUW: 26 JUNI 2021 - 4 JULI 2021

WEEK 1: 4 JULI 2021 - 9 JULI 2021
5/7 Eerste speelpleindag
9/7 Family Day + barbecue

WEEK 2: 11 JULI 2021 - 16 JULI 2021
12-14/7 tienerdriedaagse
16/7 KID Rock (onder voorbehoud)

WEEK 3: 18 JULI 2021 - 23 JULI 2021
22/7 Harry Malter (kleuters)
23/7 Aqualibi (middenplein en tieners)

WEEK 4: 25 JULI 2021 - 30 JULI 2021
29-30/7 Overnachting kleuters en middenplein

WEEK 5: 1 AUGUSTUS 2021 - 6 AUGUSTUS 2021
6/8 De zee

WEEK 6: 8 AUGUSTUS 2021 - 13 AUGUSTUS 2021
13/8 Verrassingsactiviteit

WEEK 7: 15 AUGUSTUS 2021 - 20 AUGUSTUS 2021
20/8 Plopsaland

WEEK 8: 22 AUGUSTUS 2021 - 25 AUGUSTUS 2021
23-24/8: Tienerovernachting
25/8 einde speelpleinzomer + receptie

AFBRAAK: 26 AUGUSTUS 2021 - 31 AUGUSTUS 2021

Je stopt niet met spelen
omdat je oud wordt,
maar je wordt oud omdat
je stopt met spelen.

Een dag op speelplein
7.30u-8u

opvang

8u-9.30u

kriek (spelen tot alle
kinderen er zijn)

9.30u-10u

animatie en
voorstelling
activiteiten

10u-12u

activiteiten en
openspeelaanbod

12u-12.45u

middagpauze kinderen
en animatoren

12.45u-13.30u

vrij spel en middagpauze
animatoren

13.30u-14u

animatie en
voorstelling activiteiten

14u-16u

activiteiten

16u-16.15u

vieruurtje

16.15u-17u

pit (ophalen)

17u-18u

opvang

17.30u-18.30u

opkuis

18.30u-19.30u

evaluatie

19.30u-20u

voorbereiden
activiteiten

20u

avondeten en
gezellig napraten

Play is our brain's
favourite way of
learning.

Krijgen jullie er niet genoeg van?
Speelplein WESP is een grote familie van meer dan 60 animatoren en
heeft een jaarwerking. Ieder jaar (in oktober) organiseert het bestuur
van het speelplein een animatorenweekend om te luisteren naar jullie
input, voor te bereiden maar vooral er een hechte bende van te
maken! Daarnaast gaan er maandelijks groepsraden door, waar iedere
animator welkom is. De animatoren geven inbreng en helpen mee om
activiteiten (leefweek, kerstactiviteit, paasbrunch, barbecue, …) en
thema’s (zomerdansje, decor, uitstappen, …) uit te werken.

Een lach is de kortste
afstand tussen mensen.

Ik wil animator worden,
hoe start ik?
Animatorcursus
Vooraleer je als stagiair of animator op het speelplein kan staan,
moet je een animatorcursus volgen. Dit kan eventueel bij VDS
(Vlaamse Dienst Speelpleinwerking). Je maakt kennis met allerlei
activiteiten, leert decors bouwen als de beste en creatief zijn. De VDS
organiseert iedere vakantieperiode cursussen die erkend zijn door de
Vlaamse Overheid. Op het einde van de cursus krijg je een erkend
attest. Naast dat dit je de skills geeft om een fantastische animator te
worden, is dit ook een extraatje op je cv.

Wil je graag een cursus volgen bij de VDS? Surf dan naar
www.speelplein.net
Een cursus kost €210. Verblijf van 6 dagen met overnachting,
maaltijden, begeleiding, verzekering en evaluatiemoment
zijn inbegrepen. Vormt het bedrag of de betaling een probleem, dan
zoekt de VDS samen met jou naar een oplossing. Vergeet niet om
tijdens de cursus een bewijs van deelname op te vragen. Dit bewijs
breng je binnen bij de jeugddienst. De gemeente betaalt je
maximaal 200 euro terug.
Stage
Na de cursus volg je verplicht
een stage en evaluatiemoment.
Jouw stage op speelplein
WESP duurt twee weken.
Als stagiair krijg je dezelfde
vergoeding als een
animator. Nadien kan je nog
als animator extra weken
staan. Het trajectboekje is
het belangrijkste document om
je stage op het speelplein tot
een goed einde te
brengen. Het dient volledig
ingevuld en ondertekend te
worden door de stagiair
en de stagebegeleider.

Evaluatiemoment
Na een geslaagde stage ontvang je ten laatste 3 maanden na afloop
van het evaluatiemoment je erkend attest via e-mail en op papier.

Kandidatuur en vrijwilligersvergoeding
Via onderstaande link kunnen stagiaires, animatoren of
hoofdanimatoren hun kandidatuur indienen voor de deadline
van 31 maart 2021. Jullie worden eind april terug op de hoogte
gebracht van jullie planning.
https://www.speelpleinwetteren.be/animator-worden
Jullie vullen ook een vrijwilligersnota in en mailen dit samen
met je (hoofd)animatorattest naar jeugddienst@wetteren.be

Een stagiair of animator wordt uitbetaald als vrijwilliger.
Per dag heb je recht op een vergoeding van 34.71 euro (2020).
Dit maximum wordt jaarlijks geïndexeerd. Het voordeel van
deze vrijwilligersvergoeding is dat je het kan combineren met
een vakantiejob, zonder het risico te lopen belastingen te
moeten betalen of het kindergeld te verliezen.
Hoofdanimatoren worden door de gemeente aangesteld. Per
kalenderjaar heeft een student recht op 475 uren om te werken.
Een hoofdanimator krijgt dus een contract. De uren worden
afgetrokken van de uren waarop een student recht op heeft.

There is no "I" in Team,
but we sure are glad there
is 'U' in our volunteers!

Weetjes - good to know
- Wie een volledige week op
speelplein staat, wordt op zondag
om 13u30 in het animatorenlokaal
verwacht. Op zondag worden de
eerste 2 speelpleindagen voorbereid.
Je kiest op welke dag je bij welke
leeftijdsgroep staat. De volgende
activiteiten worden telkens 2
avonden op voorhand voorbereid.
Sta je slechts enkele dagen op het
speelplein? Dan wordt verwacht dat
je twee dagen op voorhand 's avonds
komt voorbereiden (om 18u).

- Als stagiair moeten je twee
weken stage niet noodzakelijk na
elkaar liggen.
- De startdag is verplicht. Op deze
dag wordt alle info opnieuw
doorlopen.

- De vooropvang vindt plaats van 7u30
tot 8u. Inschrijvingen lopen van 8u tot
9u30. Als animator word je dus elke dag
stipt om 8u op het speelplein verwacht.
Dit wil zeggen verkleedkleren aan,
voorbereidingen af en klaar voor de
speelpleindag op het terrein. Indien je
opvang begeleidt, dan word je verwacht
om 7u30.

- Iedere donderdagavond wordt er
een animatorenactiviteit
georganiseerd.
- De gemeente voorziet iedere
weekdag gratis avondeten voor de
animatoren. Het speelplein biedt
's middags verse broodjes en op
vrijdag frietjes aan tegen een kleine
bijdrage.

Spelletjes
Kan jij de WESP bij de Superwetteraar
brengen?

De WESP
horoscoop
26/06 - 31/08
Je bent erg zorgzaam
de laatste tijd.
Dit wekt vreugde op
bij je directe
omgeving.
Je bent zielsgelukkig.
Het speelplein gaat
van start.

Zoek de 10 verschillen

Je bent de vrolijke
persoon die ervoor
zorgt dat er weer eens
goed gespeeld is!
Je toekomst krijgt
hierdoor een leuke
wending.

Play is the work of
children. It's very
serious stuff.
Heb je alle info die je nodig hebt?
Zo niet, contacteer jeugddienst Wetteren:
jeugddienst@wetteren.be
Rode Heuvel 1 Wetteren
0470.99.07.17
Vergeet niet je kandidatuur in te dienen voor 31 maart 2021!

www.speelpleinwetteren.be

