
Infobundel animatoren 
2021

Alles wat je moet weten over onze 
Speelpleinwerking & Grabbelpas





3Infobundel animatoren | 2021

Animator bij Jeugddienst Maldegem

Hoera, je hebt dit boekje in handen! Dat zou willen zeggen dat je geïnteresseerd bent 
om je aan te sluiten bij de enthousiaste animatorenploeg van onze speelpleinwerkin-
gen (Kleit of Adegem) en/of van de grabbelpas… 
En dat maakt ons blij!

We zijn namelijk steeds op zoek naar nieuwe, enthousiaste, creatieve jongeren die zin 
hebben om onze Maldegemse kinderen te animeren! Ben je 15 jaar of ouder, bruis je 
van energie, speel je graag met kinderen… Lees dan zeker verder!
We geven je in deze brochure graag alle info mee die je moet weten als animator op 
het speelplein of in de grabbelpas.

Heb je na het doorbladeren van deze brochure nog vragen of wil je nog iets kwijt?  
Geef dan gerust een seintje of spring eens binnen op de jeugddienst.  
Stuur je liever een mailtje? Dat mag ook! We helpen je met plezier verder.

Veel leesgenot gewenst!

Openingsuren Jeugddienst

Elke voormiddag van 9.00 tot 12.00 uur.
Woensdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Tijdens het weekend zijn we gesloten!

Als je vragen hebt, aarzel niet om eens binnen te springen! 

   Marktstraat 7 | 9990 Maldegem
   050 72 86 28 info@maldegem.be
  jeugddienst.maldegem 
  jeugddienstmaldegem
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ANIMATOR ZIJN

Dikke maatjes met 
de kinderen

Herken jij jezelf in één 
of meerdere rollen? 

Super! 

Je vindt vast en zeker wel je 
draai in onze animatorenploeg. 

We zijn ervan overtuigd dat iedere animator 
zijn of haar kwaliteiten 

heeft die we vast en zeker 
kunnen gebruiken op het speelplein 

of in de grabbelpas!

ENKELE DO’S & DON’TS

Vrijwilligers van de 
speelpleinwerking  en 

grabbelpas zijn gebonden aan de 
geheimhoudingsplicht. 

Dit wil zeggen dat je op een discrete 
manier omgaat met informatie die 
je ontvangt bij het begeleiden van 
kinderen en informatie die je te 

horen krijgt van ouders.

Spelen, spelen, 
spelen

Streng maar
rechtvaardig

Spelen is het belangrijkste wat een ani-
mator doet. Kinderen zijn er gek op. Als 
animator verzin je de gekste activiteiten 
en speel je volop mee met de kinderen. 
Een animator durft zichzelf belachelijk 
maken en brengt schwung in de activi-
teiten. Zo’n enthousiasme werkt aanste-
kelijk en zorgt ervoor dat de kinderen, 
je mede-animatoren, maar ook jijzelf de 
leukste tijd beleven op het plein!

Het is heel fijn om een hechte band te 
hebben met kinderen. Als animator 
luister je naar de kinderen en geef je hen 
voldoende aandacht. Kinderen persoon-
lijk leren kennen is leuk. Je zet hen steeds 
op de eerste plaats en houdt rekening 
met hun leeftijd en interesses.

Regels zijn niet vies. Als animator zorg 
je voor duidelijkheid door regels conse-
quent vol te houden. De kinderen kunnen 
je vertrouwen en ook het speelplein kan 
op je rekenen. Vergeet niet: Kinderen blij-
ven kinderen. Als animator moet je ook 
kunnen relativeren. 
Het is geven en nemen.

DE ROLLEN VAN EEN ANIMATOR
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WAT WORDT ER VAN MIJ VERWACHT?

BASISTAAK 

Je basistaak op het speelplein is het 
creëren van speelkansen. Je geeft kin-
deren met andere woorden de kans om 
voluit te spelen. Of dat nu is door een ac-
tiviteit in elkaar te steken, door speelhoe-
ken te voorzien of door speelimpulsen te 
geven. Alles is mogelijk! Als animator kan 
je op elk moment de geschikte speelhou-
ding aannemen.
Uiteraard voer je, naast deze basistaak, 
nog heel wat andere taken uit! Zo horen 
activiteiten voorbereiden, materiaal voor-
zien, werken met inkleding en vieruurtjes 
uitdelen er allemaal bij. En dat is heus 
nog niet alles!

BASISHOUDING

Een belangrijke houding waarover je als 
animator moet beschikken bevat volgen-
de elementen:

• Respect hebben voor ieder kind
• Vertrekken vanuit de interesses  

en leefwereld van kinderen
• Enthousiast zijn
• Een speelse houding tonen
• Jezelf zijn, echtheid
• Teamplayer zijn
• Goesting hebben om te groeien  

als animator 

AANSPREEKPUNT

Ouders hebben vertrouwen in jou als 
animator! Ze kunnen bij jou terecht voor 
allerlei vragen. Indien je het antwoord 
niet weet, geen probleem! Vraag het even 
na bij de hoofdanimatoren.

VOORBEELDFUNCTIE

Op het plein ben je een voorbeeldfunctie 
voor alle kinderen. Ze kijken immers erg 
op naar jou als animator. Je taalgebruik 
is aangepast aan de kinderen, je rookt en 
drinkt niet op het plein, je legt je gsm weg 
tijdens de activiteit en je doet enthousiast 
mee met de kinderen. 
Zo is het plezant voor iedereen! 
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ADMINISTRATIE IN EEN NOTENDOP
• Voor de allereerste keer dat je start 

met leiding geven, hebben we enkele 
gegevens van je nodig. Surf naar 
maldegem.be/vrijwilliger en vul het 
online invulformulier in. Je gegevens 
eens binnen komen steken op de 
jeugddienst is natuurlijk ook toege-
staan! Deze gegevens worden niet 
aan derden gegeven en kunnen 
steeds ingekeken en aangepast wor-
den door jezelf of je ouders.

• Daarnaast moet je (eenmalig) een in-
formatienota tekenen alsook per jaar 
waarin je animator bent een vrijwilli-
gersovereenkomst. Het is belangrijk 
dat deze beiden ondertekend zijn 
zodat we alle gegevens hebben om 
ook de uitbetaling te kunnen doen.

• Je neemt voorafgaand aan je engage-
ment ook nog kennis van deze bro-
chure. Indien je geen rekening houdt 
met deze afspraken, geeft de jeugd-
dienst een eerste waarschuwing. Bij 
een tweede waarschuwing worden 
je ouders op de hoogte gebracht en 
indien je dan nog niet weet wat de 
afspraken zijn, kan beslist worden 
om je te schorsen van het speelplein 
en/of de grabbelpas.

• Je bent ook verzekerd bij ons. Het 
gemeentebestuur heeft voor alle 
vrijwilligers een verzekeringscontract 
afgesloten voor arbeidsongevallen, 
burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke ongevallen.

Ongevallenformulieren?
Ongevallenformulieren kunnen bij de 
jeugddienst aangevraagd worden. De 
jeugddienst verzamelt alle nodige gege-
vens en stuurt deze door naar de finan-
ciële dienst van de gemeente Maldegem 
die verantwoordelijk is voor de verdere 
opvolging ervan.

De polissen kunnen altijd ingekeken worden 
op de jeugddienst. Er dient steeds op een 
correcte wijze een ongevallenformulier inge-
diend te worden bij de jeugddienst.
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VRIJWILLIGERSVERGOEDING
Als vrijwilliger op het speelplein en/of bij 
de grabbelpas krijg je een vrijwilligersver-
goeding vanaf het jaar dat je 15 (!)  wordt. 
Deze is volledig belastingsvrij en je moet 
hier geen sociale bijdragen op betalen (ui-
teraard enkel wanneer de grensbedragen 
gerespecteerd worden). 

De vrijwilligersvergoeding bedraagt:

per dagdeel wanneer je geen 
attest hebt van animator in het 
jeugdwerk

per dagdeel wanneer je wél een 
attest hebt van animator in het 
jeugdwerk

per dagdeel als hoofdanimator op 
het speelplein 

Per dag kan je niet meer dan € 35,41 
verdienen, en per jaar niet meer dan 
€ 1416,16. Dit is wettelijk bepaald 
binnen de vrijwilligerswetgeving. 
 

Hou deze bedragen goed in de gaten, 
want deze gelden per vrijwilliger en 
niet per organisatie! Dus als je nog 
ergens anders betaald vrijwilligerswerk 
doet, is het belangrijk om dit goed in 
de gaten te houden. Bij overschrijving 
van deze bedragen kan je problemen 
krijgen met belastingen e.d. Uiteraard 
houden wij dit ook in het oog, maar we 
weten natuurlijk niet als jij ook nog an-
der vrijwilligerswerk doet. De vrijwilli-
gers worden na de vakantie uitbetaald 
door de personeelsdienst.

!!
Jongeren die jobstudent zijn bij de ge-
meente Maldegem kunnen in dezelfde 
maand geen vrijwilliger meer zijn binnen 
de speelpleinwerking en/of grabbelpas. 
De jongere is verplicht dit te melden bij 
de jeugddienst indien dit het geval is.
Daarnaast krijg je wanneer je bij ons start 
als animator ook 2 t-shirts om te dragen 
tijdens de activiteiten. Jaarlijks krijg je tel-
kens een extra nieuwe speelplein t-shirt. 
De grootste beloning zit hem uiteraard in 
de leuke tijd die je samen met de kinde-
ren en je mede-animatoren zal beleven 
op het plein.

ANIMATORCURSUS
Als jeugddienst stimuleren wij je heel 
graag om een animatorcursus in het 
jeugdwerk te volgen. Dit kan bij verschil-
lende organisaties. In het najaar krijgen 
jullie van ons een overzichtje in de bus 
met alle cursussen die doorgaan. Deze 
cursus is niet alleen heel interessant, 
maar ook nog heel plezant!
Om je attest te behalen moet je na het 
volgen van de cursus nog 50 uur stage 
lopen op het speelplein of bij de grabbel-
pas, of bij een andere organisatie.

Terugbetaling cursuskosten
Je cursus wordt terugbetaald tot 75% 
door de gemeente Maldegem met een 
maximumbedrag van € 120 per aanvra-
ger/jaar. Hiervoor hoef je enkel een be-
wijs in te dienen dat je de cursus werkelijk 
gevolgd hebt en tijdig ook het aanvraag-
formulier “Terugbetaling cursuskosten 
animator/hoofdanimator/instructeur in het 
jeugdwerk” indienen. Dit formulier kan je 
krijgen op de jeugddienst of downloaden 
via maldegem.be/terugbetaling-
cursuskosten.

€ 10

€ 20

€ 25
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SPEELPLEINWERKING…
WAT IS DAT?
Speelpleinwerking is een open vakan-
tie-initiatief voor kinderen van 4 tot 12 
jaar (in Kleit tot en met 14 jaar), waar ze 
naar hartenlust kunnen spelen. Als vrij-
williger op een Speelpleinwerking sta je 
in voor het begeleiden van deze kinderen 
door activiteiten te organiseren, toezicht 
te houden… Kortom ervoor te zorgen dat 
kinderen een leuke dag kunnen beleven. 
De kinderen doen er bal- en pleinspe-
len, zwemmen, bosspelen, waterspelen, 
verkleedpartijen, knutselen… Dit doen 
ze samen met hun leeftijdsgenootjes in 
groep:

ROOD
4 tot 6 jaar (°2017-°2015)
GEEL
7 tot 9 jaar (°2014-°2012)
BLAUW
10 tot 12 jaar (°2011-°2009)
GROEN
13 en 14 jaar (°2008-°2006) 
(enkel bij speelplein Kleit)

NIEUW SINDS 2021
Vanaf dat je de leeftijd van 15 jaar bereikt 
hebt, kan je reeds als moni leiding geven 
binnen de Speelpleinwerking of Grab-
belpas. Je ontvangt hiervoor een vrijwilli-
gersvergoeding en kan ook reeds starten 
met stage, wanneer je een animatorcur-
sus volgde. Je moet dus wel effectief 15 
jaar geworden zijn wanneer je start met 
leiding geven.  
Voor de Speelpleinwerking:  
 Word je 15 jaar tijdens de zomerva-
kantie, dan kan je vanaf die dag vlot de 
overgang maken van lid naar leiding.  
 Word je pas 15 jaar na augustus, dan 
ben je nog steeds welkom in de tiener-
groep (=groene groep) van speelpleinwer-
king Kleit. Hier en daar mag je dan al eens 
proeven van het leiding geven.
 Ben je al 15 jaar maar voel je je nog 
niet helemaal klaar om dat jaar al leiding 
te worden? Of wordt je vriend(in) pas 15 
in het najaar en wil je liever samen blij-
ven? Dan kan je dat jaar gerust nog in de 
groene groep blijven.  

Zoals je ziet, zijn we flexibel voor onze 15 jarigen.

SPEELPLEINWERKING KLEIT & ADEGEM

7.45 uur 
Animatoren aanwezig op het speelplein.
8.00 - 9.30 uur 
Kinderen worden afgezet op het speel-
plein door hun ouders. Vrij spel voor de 
kinderen, toezicht door animatoren, even-
tueel voorbereiden van activiteiten door 
animatoren.
9.30 – 12.00 uur 
Begeleide activiteit per leeftijdsgroep.
12.00 uur 
Ouders halen hun kind terug op indien ze 
enkel in de voormiddag blijven.
12.00 – 12.30 uur 
Lunchen met de kinderen, de kleinsten 
helpen tijdens het eten…

12.30 – 13.30 uur 
Vrij spel voor de kinderen, toezicht door 
animatoren, eventueel voorbereiden van 
activiteiten door animatoren.
13.30 – 16.30 uur 
Begeleide activiteit per leeftijdsgroep 
(met om 15.00 uur een vieruurtje).
16.30 – 17.30 uur 
Vrij spel voor de kinderen, toezicht door 
animatoren, kinderen kunnen worden 
opgehaald.
17.30 – 18.30 uur 
Animatoren ruimen op, evalueren, 
bereiden activiteiten van dag nadien al 
wat voor...
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Per kind bezit de ouder een groen speel-
pleinpasje. Dit pasje is gekoppeld aan 
allerlei nuttige gegevens van het kind 
die de hoofdanimatoren in het systeem 
kunnen opzoeken.

Belangrijk is dus dat de ouders dit speel-
pleinpasje afgeven aan de animatoren 
bij het brengen van hun kind, en terug 
meenemen bij het ophalen van hun zoon/
dochter. De hoofdanimatoren scannen 
dit pasje gedurende de (halve) dag en re-
gistreren op die manier de aanwezigheid 
van het kind.

Aangezien we komende zomer terug 
met speelpleinbubbels zullen moeten 
werken, vragen we aan de ouders om via 
onze webshop per week aan te geven of 
hun kinderen naar het speelplein zullen 
komen. Op die manier kunnen we een 
goeie inschatting maken van het aantal 
kinderen die we per leeftijdsgroep mogen 
verwachten.

Als animator zelf sta je niet in voor het 
scannen van de pasjes. Er kan je wel ge-
vraagd worden om de pasjes in ontvangst 
te nemen of op het einde van de dag 
terug uit te delen.

Voorbereiden van activiteiten
Een goede voorbereiding is al de helft van 
een geslaagde speelpleindag!

De hoofdanimatoren maken telkens een 
weekplanning op. In die planning zal 
worden bepaald wie bij welke groep staat 
en wie dus voor welke groep een activiteit 
moet voorzien. Het voorbereiden van een 
activiteit houdt in dat je een degelijke acti-
viteit uitwerkt alsook het nodige materi-
aal klaarzet. 

Geven van activiteiten
Na het uitwerken van de activiteit en het 
nodige materiaal klaarzetten komt het 
‘geven’ van de activiteit. Dit houdt in dat 
je de kinderen de nodige speluitleg geeft 
en de activiteit in goede banen leidt. Het 
doel van de activiteit is dat de kinderen 
zich amuseren! Worden de kinderen toch 
iets minder enthousiast? Geef ze de nodi-
ge speelimpulsen!
Wie nog niet zoveel ervaring heeft in het 
maken/geven van activiteiten krijgt onge-
twijfeld hulp van de hoofdanimatoren en 
van ervaren moni’s! We laten je niet aan 
je lot over.

TIPTIP
Kinderen houden van inkleding! Ben jij 
een waterspuwende draak? Of een tover-
fee die haar magische krachten is verlo-
ren? Alles begint bij de verkleedkoffer!

Per halve dag kost het speelplein € 4. Een 

volledige dag speelplein kost met andere 

woorden € 8. Inclusief een vieruurtje (koekje 

en drankje) en verzekering van het kind. Een 

sjaaltje kost dan weer € 3. Dit komt achteraf 

op de factuur. Je ontvangt dus geen geld op 

het speelplein zelf.

INSCHRIJVINGEN
Ouders kunnen kiezen of ze hun kind een volledige of een halve dag brengen. 
Afhankelijk van die keuze moeten ze rekening houden met volgende uren om hun kind 
te brengen en op te halen:

Volledige dag Voormiddag Namiddag

Afzetten Tussen 
8.00 en 9.30 uur

Tussen 
8.00 en 9.30 uur

Tussen 
12.30 en 13.30 uur

Afhalen Tussen 
16.30 en 17.30 uur

Om 
12.00 uur

Tussen 
16.30 en 17.30 uur
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Vrij spel
Tijdens het vrij spel zien we er op toe dat 
de kinderen op een veilige en aangename 
manier vrij kunnen spelen. Als moni is dit 
ook een moment om de kinderen te leren 
kennen! Ga eens rond bij iedereen, speel 
eens mee, spreek de kindjes aan die iets 
terughoudender zijn… Niemand zit in het 
leidingslokaal!

Vieruurtje 
Elk kind krijgt een drankje en een koekje 
(of 1 keer per week een stuk fruit op de 
fruitdag). Als moni zorg je ervoor dat al 
het afval in de vuilbak verdwijnt…

Opkuisen
Iedereen is verantwoordelijk voor het 
opkuisen van de lokalen, het zorg dra-
gen voor het materiaal en speelterrein. 
Iedereen krijgt bovendien per dag een 
extra ruimte toegewezen waarvoor hij/zij 
verantwoordelijk is. De hoofdanimatoren 
verdelen dit dagelijks over een kuislijst. 
Alle animatoren helpen mee zonder 
gezeur. Een speelpleindag zit er pas op 
wanneer alles terug mooi in orde is.

Evalueren
Op geregelde momenten wordt een 
evaluatie met de moni’s gehouden (dit 
kan dagelijks of wekelijks zijn, afhankelijk 
van het speelplein). In de mate van het 
mogelijke probeert de Jeugddienst hier 
aanwezig te zijn. Klachten of opmerkingen 
kunnen dan ook steeds gegeven worden. 
Op die manier weten de hoofdanimato-
ren ook wat er leeft op het speelplein en 
bij de animatoren.

 In Adegem
Elke donderdag na het speelplein
 In Kleit
Elke dag na het speelplein (tenzij anders 
aangegeven door de hoofdanimatoren)

SPEELPLEINWERKING… 
WAAR IS DAT?

Speelpleinwerking Kleit 
Aan de chirolokalen achter sporthal 
De Berken
Kleitkalseide 109 | 9990 Maldegem 

Speelpleinwerking Adegem
Aan de jeugdlokalen Zandakkers
Zandakkers 16 | 9991 Adegem
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GRABBELPAS

GRABBELPAS… 
WAT IS DAT? 

Grabbelpas kan je vergelijken met een 
uitgebreide menukaart voor kinderen 
tussen 4 en 12 jaar.. Het is een unieke 
combinatie van spel, creativiteit, knutse-
len, koken, film, theater, circus, uitstap-
pen... Grabbelpassers worden uitgeno-
digd om volgens eigen ritme, zin, aard 
en mogelijkheden zijn of haar keuzes 
te maken. Spel en plezier staan hierin 
centraal.

Sommige activiteiten zijn workshops die 
onder begeleiding staan van externen. In 
dat geval help je voornamelijk de kinde-
ren tijdens het knutselen/koken… Andere 
activiteiten moet je dan weer wel volledig 
zelf begeleiden. Uiteraard zijn de activitei-
ten op voorhand al opgemaakt en ligt het 
nodige materiaal al klaar.
Je mag telkens rekenen op de nodige 
ondersteuning van de jeugddienst.

GRABBELPAS… 
WANNEER EN WAAR IS DAT?

Grabbelpas wordt georganiseerd tijdens 
de krokus-, paas,- en herfstvakantie. Voor 
de vakantie begint, krijg je een overzicht-
je van alle activiteiten. Het enige wat je 
moet doen is opgeven welke grabbelpa-
sactiviteiten je wil begeleiden. Nadien 
krijg je ook nog eens een overzichtje van 
de locatie en de concrete uren waarop je 
moet komen.

VRAGEN?
Contacteer de jeugddienst via jeugd-
dienst@maldegem.be of spring eens 
binnen!



  Gemeentebestuur Maldegem: Jeugddienst, Marktstraat 7, 9990 Maldegem  | 050 72 86 28

  info@maldegem.be  |   maldegem.be  |    jeugddienst.maldegem  |    jeugddienstmaldegem


