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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.

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.

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.

WAAR EN WANNEER?

• In de paasvakantie: van 6 april 2020
tot en met 17 april 2020
• In de zomervakantie: van 6 juli 2020
tot en met 28 augustus 2020

De speelpleinen worden georganiseerd
in Nederlandstalige scholen in Brussel.
Scan hier voor een overzicht van alle
speelpleinen:
https://www.vgcspeelpleinen.be/speelpleinen

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. Door middel van spel
en spelen zorg je ervoor dat de voor- en
naopvang zo voorbij is voor jou en de
kinderen.

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.

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 inclusiebegeleider zorgt ervoor dat
elk kind volwaardig en evenwaardig
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.
Informatie over het profiel, de vereiste
attesten en de taken van (hoofd)animatoren en inclusiebegeleiders vind je op
www.vgcspeelpleinen.be.

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.

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.

HOE SCHRIJF JE JE IN?
Stel je kandidaat via het
inschrijvingsformulier 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.
Stuur jouw kandidatuur ook naar
de school van het speelplein waar je
graag wil werken. De contactgegevens
vind je op www.vgcspeelpleinen.be.

Team Speelpleinen
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
02 563 05 80
speelpleinen@vgc.be
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