VISIE SPEELPLEINWERKING PITTEM
Speelkansen:
Bij onze gemeentelijke speelpleinwerking staat plezier voorop! De creativiteit en de autonomie van
de kinderen wordt gestimuleerd en geprikkeld a.d.h.v. afwisselende activiteiten en gevarieerd
spelmateriaal. Dit wordt aangevuld met open speelaanbod en leeftijdsgebonden activiteiten. De
creativiteit van de animatoren wordt geprikkeld door de hoofdanimatoren, o.a. bij de opmaak en de
begeleiding van de activiteiten.
Speelpleinploeg:
De speelpleinploeg bestaat uit de jeugdconsulent, hoofdanimatoren en animatoren. Vooreerst
vinden we het belangrijk dat animatoren enthousiast zijn om kinderen een fijne tijd te bezorgen. Het
is van belang dat animatoren bekwaam en verantwoordelijk zijn. Het behalen van een attest
animator wordt als een meerwaarde beschouwd. Ook de hoofdanimatoren dienen een attest
hoofdanimator te behalen. Bij het aanwerven van nieuwe hoofdanimatoren is continuïteit van
belang. De samenhorigheid tussen alle actoren wordt gestimuleerd door afwisselende moniactiviteiten.
Organisatorische onderbouw:
De speelpleinploeg wordt bijgestaan door een stuurgroep die bestaat uit de jeugdconsulent, schepen
van jeugd, hoofdanimatoren en animatoren. Animatoren zijn welkom op de stuurgroep vanaf hun 2e
jaar. De keuze voor de activiteiten, uitstappen, workshops, materiaal en andere krijtlijnen worden
door hen bepaald waarbij er zowel aandacht is voor de kwaliteit, als de kwantiteit. Het College van
Burgemeester en Schepenen geeft de goedkeuring voor de organisatie van de speelplein-, tiener- en
animatorwerking. De duidelijke structuur en het verloop van een speelpleindag moet voor de nodige
stabiliteit zorgen.
Toegankelijkheid:
Alle kinderen zijn bij ons welkom! Iedereen krijgt bij ons een kans. Indien wij merken dat we niet
geschikt zijn om kinderen de nodige speelkansen te bieden, dan zullen wij dit ook meedelen aan de
ouders. Een 1-op-1-begeleiding kunnen wij niet garanderen, omdat wij niet voldoende animatoren
ter beschikking hebben. De speelplein- en tienerwerking is betaalbaar en voldoende beschikbaar
gedurende de volledige paas- en zomervakantie. Voor een gewone speelpleindag hoef je bij ons niet
op voorhand in te schrijven, behalve voor workshops/uitstappen.
Externe relaties:
Wederzijds respect en verbondenheid staan voorop. We hebben begrip voor elkaar, als kind, als
(hoofd)animator, als ouder waarbij duidelijke info meegedeeld wordt op een professionele, open en
kwaliteitsvolle manier. Bij problemen willen we de ouders en kinderen helpen waar nodig. We willen
een plek zijn waar iedereen welkom is!

