
IN BRUSSELSPEELVOGELS

  

EN WORD ANIMATOR 
VAN DE TOFSTE



Haal meer uit 
je vakantie! 
Word animator.

HANDEN IN ELKAAR
Animatoren, scholen, ouders, partners 

in de buurt en overheid slaan de 
handen in elkaar om kinderen 
en jongeren een onvergetelijke 

vakantie te bezorgen. 

TEAMWERK
Op een speelplein sta je er niet 

alleen voor. Je werkt in een 
hecht en dynamisch team. 

TOPKWALITEIT
Je bezorgt de kinderen een leuke 

en speelse vakantie vol nieuwe 
ervaringen en uitdagingen. 

SPELEN, SPELEN, SPELEN
Elke dag is er een uitgebreid en 

afwisselend spel- en speelaanbod. 
Je stimuleert de kinderen om 
hun vrije tijd vorm te geven.

PRIKKELS EN PLEZIER
Op het speelplein beleven de kinderen 
niet alleen veel plezier. Ze ontwikkelen 

er hun talenten en hun Nederlands. 

OP ONTDEKKINGSREIS
Je neemt de kinderen mee 

op ontdekkingsreis in de 
buurt of zelfs verder. 

EEN GOEDE SFEER VOOR 
EEN GOED GEVOEL

Je zorgt voor een goede sfeer op het 
speelplein en een positieve interactie 
tussen de kinderen en de animatoren. 

kan meedoen op het speelplein. Elke 
inclusiebegeleider volgt een vorming 
over inclusie, georganiseerd door het 
Onderwijscentrum Brussel (OCB). Voor 
deze extra inspanningen word je vergoed.

Lente- en Zomerschool
Een talig speelplein en een intensief 
taalbad voor anderstalige nieuwkomers. 
Al spelend leren kinderen Nederlands. De 
nadruk ligt op mondelinge vaardigheden 
en spreekdurf.

Ben je 18? Ben je een leerkracht, volg je 
een lerarenopleiding of heb je al ruime 
ervaring met anderstalige nieuwkomers? 
Schrijf je dan zeker in als begeleider voor 
de Lente- of Zomerschool!

VOOR WIE?
We zoeken enthousiaste jongeren die 
tijdens de paas- en/of zomervakantie een 
leuke vakantietijd willen beleven samen 
met kinderen en andere animatoren.

Er is plaats voor animatoren (vanaf 16 
jaar), inclusiebegeleiders (vanaf 18 jaar) en 
hoofdanimatoren (vanaf 18 jaar). 

In de paasvakantie kan je één of twee 
weken aan de slag op een speelplein. Je 
engageert je in de zomervakantie voor 
minimaal twee aaneensluitende weken en 
maximaal drie aaneensluitende weken.

Inclusiebegeleiders
De speelpleinen van de VGC zijn inclusief. 
Dat wil zeggen dat ze openstaan voor 
alle kinderen, ook voor kinderen met 
een beperking of voor kinderen die wat 
meer ondersteuning nodig hebben. 
De inclusie begeleider zorgt ervoor dat 
elk kind volwaardig en evenwaardig 

  

VOORDELEN 
• Je beleeft plezier met de kinderen op 

het speelplein en geniet samen met 
hen van een uitdagende vakantie. 

• Je groeit, je gaat uitdagingen aan, 
je doet nieuwe ervaringen op en je 
leert verantwoordelijkheid dragen.

• Je leert Brussel en zijn 
organisaties beter kennen. 

• Scholen en ouders zijn je partners in 
een mooi en uniek vakantie-initiatief. 

WAAR EN WANNEER?
De speelpleinen worden georganiseerd 
in Nederlandstalige scholen in Brussel.
• In de paasvakantie: van 8 april 2019 

tot en met 19 april 2019
• In de zomervakantie: van 1 juli 2019 

tot en met 30 augustus 2019 

Informatie over het profi el, de vereiste 
attesten en de taken van (hoofd)
animatoren, inclusie begeleiders en 
begeleiders van de Lente- en Zomer school 
vind je op www.vgcspeelpleinen.be.



HOE SCHRIJF JE JE IN? 
Stel je kandidaat via het  
inschrijvings formulier dat je vindt  
op www.vgcspeelpleinen.be.

De VGC stelt een centrale pool samen 
van (hoofd)animatoren en voert de 
voorbereidende gesprekken met de 
kandidaten. 

De organiserende scholen stellen de 
speelpleinteams samen.

PROGRAMMA
De kinderen zijn welkom op het speelplein 
van 7.30 uur tot 18.00 uur. 

Van 9.00 uur tot 16.30 uur zorg je samen 
met het animatorenteam voor een 
gevarieerd activiteitenaanbod en  
organiseer je leuke uitstappen in de  
buurt of zelfs verder. 

ZIN IN MEER?
Ook als je al een attest hebt, kun je nog 
groeien als (hoofd)animator. De VGC 
ondersteunt de speelpleinen  
en de (hoofd)animatoren op maat,  
via het OCB. Vraag een vorming voor 
jouw speelplein aan bij je OCB-coach. 

HOEVEEL VERDIEN  
JE ERMEE?
Hoewel geld niet de belangrijkste drijfveer 
is, ben je vast benieuwd om te weten 
hoeveel je als (hoofd)animator op het 
speelplein verdient.
• Hoofdanimatoren krijgen een 

brutovergoeding van 150 euro per dag.
• De vergoeding van de animatoren 

wordt bepaald aan de hand van de 
leeftijd. De minimale brutovergoeding 
bedraagt 59 euro per dag vanaf 16 jaar. 
De maximale brutovergoeding is 84,4 
euro per dag als je 21 of ouder bent.

• Werk je drie aaneensluitende weken op 
hetzelfde speelplein? Dan krijg je de 
derde week een hogere vergoeding. 

VOLG EEN CURSUS 
Voldoe je niet aan de voorwaarden om 
(hoofd)animator te worden?

Wil je echt een expert worden op het vlak 
van spelen en omgaan met kinderen? Volg 
dan een cursus animator. In een week of 
in enkele weekends ontdek je al spelend 
wat een goede animator moet weten en 
kunnen: prikkelend spel- en speelaanbod, 
verrassende inkleding, taalstimulering 
in een meertalige omgeving, diversiteit, 
leefwereld van de kinderen, omgaan met 
ouders en nog veel meer. 

Heb je de microbe te pakken? Leer dan 
nog beter organiseren, coördineren en 
een team begeleiden dankzij de cursus 
hoofdanimator.

Op zoek naar een cursus? Neem een 
kijkje op mijnkadervorming.be. Hier vind 
je alle organisaties die een erkend attest 
afleveren. 

Meer informatie nodig? Het team 
Speelpleinen van de VGC informeert je 
graag over de cursussen en de organisaties 
waar je een geldig attest kunt behalen.



PAASVAKANTIE ZOMERVAKANTIE

KLEUTERS (3-6 jaar)  LAGERE SCHOOL (6-12 jaar)  TIENERS (12-15 jaar)

SPEELPLEIN ADRES 8 - 12 
APR

15 - 19 
APR

1 - 5 
JUL

8 - 12 
JUL

15 - 19 
JUL

22 - 26 
JUL

29 - 2 
AUG

5 - 9 
AUG

12 - 16 
AUG

19 - 23 
AUG

26 - 30 
AUG

De Astridvijver VBS Sint-Guido & Sint-Pieter, 
Dokter Jacobsstraat 49-67, 1070 Anderlecht

De Groene Vijver VBS De Groene School, 
Bloeistraat 41, 1070 Anderlecht

De Tienervijver Sint-Guido-Instituut (Verheydenstraat), 
Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht

Lucernapark Basisschool Lucerna, 
Poxcatstraat 6, 1070 Anderlecht

Steinerplein Basisschool Rudolf Steiner, 
Sint-Janskruidlaan 14, 1070 Anderlecht

Via Via Dertien Gemeentelijke basisschool Dertien, 
Wayezstraat 56, 1070 Anderlecht

Via Via Het Rad Gemeentelijke basisschool Het Rad, 
Guillaume Melckmanslaan 18B, 1070 Anderlecht

Via Via Scheut Gemeentelijke basisschool Scheut, 
Van Souststraat 80, 1070 Anderlecht

Via Via Veeweide Gemeentelijke basisschool Veeweide, 
Veeweidestraat 82, 1070 Anderlecht

Brussel Stad Brussel, 
Hendrik Consciencestraat 6, 1650 Beersel

Buiten de Lijntjes GO! Basisschool De Kleurdoos, 
Moutstraat 24, 1000 Brussel

De Brede Stroom VBS Lutgardis, 
Generaal Fivéstraat 42, 1040 Etterbeek

Takaro GO! Atheneum Etterbeek, 
E. Mesenslaan 2, 1040 Etterbeek

Everse Speelpleinen Basisschool Everheide, 
Windmolenstraat 39, 1140 Evere

De Goudenregen GO! Basisschool De Goudenregen, 
Frans Vervaeckstraat 47, 1083 Ganshoren

Kameleon Vrije basisschool Kameleon - Haren, 
Beemdgrachtstraat 2, 1130 Haren

Bonaventure VBS Heilig Hart, 
Heilig-Hartlaan 6, 1090 Jette

Unesco GO! basisschool Unescoschool Koekelberg, 
Klein-Berchemstraat 1, 1081 Koekelberg

De Haven VBS Sint-Pieterscollege, 
Molenbeeksestraat 173, 1020 Laken

Karel Buls Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls, 
Bonekruidlaan 88, 1020 Laken

M.A.D.O. Vrije Basisschool Maria Assumpta ‘Donderberg’,
Donderberg 28, 1120 Neder-over-heembeek

Ukiyo Lutgardiscollege, 
De Wahalaan 11, 1160 Oudergem

De Buurt GO! Basisschool De Buurt, 
Haachtsesteenweg 479, 1030 Schaarbeek

Heilige Familie Basisschool Heilige Familie, 
Helmetsesteenweg 216, 1030 Schaarbeek

Hielplein GO! Atheneum Emanuel Hiel, 
Charles Gilisquetlaan 34, 1030 Schaarbeek

Sint-Lukas Vrije basisschool Sint-Lukas, 
Groenstraat 156, 1030 Schaarbeek

Spelket Schaarbeek Gemeentelijke basisschool Paviljoen, 
François-Joseph Navezstraat 59, 1030 Schaarbeek

De Kastaars Kasterlinden, 
Groot-Bijgaardenstraat 434, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Circusspeelplein Basisschool Vier Winden, 
Steenweg op Merchtem 9, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Paloke VBS Sint-Martinus, 
Palokestraat 79, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Kadeeke Gemeentelijke basisschool Sint-Joost-aan-Zee, 
Grensstraat 67, 1210 Sint-Joost-Ten-Node

Watermeloen Basisschool Sint-Paulus, 
Baron G. Van Hammestraat 20, 1180 Ukkel



  

MEER INFO?
Vlaamse Gemeenschapscommissie 

Team Speelpleinen
Emile Jacqmainlaan 135

1000 Brussel
02 563 05 80

speelpleinen@vgc.be

WWW.VGCSPEELPLEINEN.BE
� FACEBOOK.COM/VGCSPEELPLEINEN

v.u
.: 

Er
ic

 V
er

re
pt

, l
ei

de
nd

 a
m

bt
en

aa
r, 

Em
ile

 J
ac

qm
ai

nl
aa

n 
13

5,
 10

00
 B

ru
ss

el
 –

 C
op

yr
ig

ht
: V

GC
-s

pe
el

pl
ei

ne
n.

 F
ot

og
ra

af
: L

an
de

r 
Lo

ec
kx


