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Het speelplein is een plaats waar kinderen kunnen spelen tijdens de
schoolvakanties. Iedereen tussen de 3 en 14 jaar is er welkom en dat vinden we
heel belangrijk! Wij verwelkomen heel graag alle kinderen. Een enthousiaste
animatorenploeg zorgt voor leuke activiteiten en heeft maar één doel: kinderen
een fantastische en speelse vakantie bezorgen! Want ja, bij ons staat het kind
centraal!

Inclusie, geen exclusie
Soms is het niet zo gemakkelijk voor kinderen om in een grote groep mee te spelen, te communiceren of te
functioneren. Voor die kinderen, die wat extra zorg nodig hebben, heeft het speelplein een inclusiewerking.
Kinderen die extra noden hebben, krijgen een inclusie-animator toegewezen of worden extra begeleid. De
inclusie-animator zorgt ervoor dat het kind zo goed mogelijk mee kan functioneren met de leeftijdsgroep en de
algemene werking van het speelplein.
Omdat ieder kind belangrijk is voor ons, zullen de animatoren iedereen gelijk behandelen. Ook al hebben
kinderen met een beperking andere noden, toch zal de inclusie-animator proberen om het kind zoveel mogelijk bij
het groepsgebeuren te betrekken. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met het kunnen van het kind. We
wensen een inclusiewerking te geven, geen exclusieve werking. Dit wil zeggen dat we voor het kind geen aparte
werking aanbieden, maar dat het gewoon mee kan participeren met de activiteiten van zijn of haar leeftijdsgroep
mits begeleiding (van een inclusie-animator).

Kinderen
Een speelplein zonder kinderen zou maar een saaie bedoening zijn. Kinderen zijn onze doelgroep en daarom
staan ze centraal! We vinden het belangrijk dat elk kind, ongeacht afkomst, moedertaal, beperking of karakter
zich goed voelt op het speelplein. Zolang de algemene werking van het speelplein behouden kan worden en de
infrastructuur het toelaat, willen wij daarvoor ons uiterste best doen.
Mocht het toch zijn dat een kind niet kan deelnemen aan onze werking om de een of andere reden, zoeken wij
samen met de ouders naar alternatieven. Elk kind heeft recht op vrije tijd, opvang en ontspanning! Daarom
zoeken wij, in de mate van het mogelijke, graag mee naar een alternatief als het speelplein geen plaats kan
bieden voor het kind.

Animatoren
Via deze visietekst willen de animatoren zich openlijk engageren om er voor te zorgen dat elk kind een plaatsje
kan krijgen op het speelplein. De (hoofd)animatoren zijn bereid om extra inspanningen te leveren! Hieronder
staan een paar zaken waar we meer op willen inzetten.


Inclusie-animatoren nauwgezetter begeleiden.



Het inclusiekind opvolgen door een groeiboekje en persoonlijk dossier.



Pictogrammen plaatsen zodat alles ook visueel duidelijk wordt.



Een aangepaste speluitleg geven zodat elk kind de activiteit begrijpt.



De animatorengroep nog beter op elkaar afstemmen zodat iedereen nog beter samenwerkt.



…
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Een animator staat nooit alleen! Andere animatoren, hoofdanimatoren, de speelpleinverantwoordelijke en de
ouders zorgen ervoor dat de animator kan blijven groeien en voldoende ondersteund wordt. Het speelplein is niet
alleen voor kinderen een ware leerschool, maar ook voor de animatoren is het een leerrijke omgeving!
Animatoren zijn experts in het spelen en in het animeren, niet speciaal in het omgaan met kinderen met een
beperking. Toch wil het speelplein animatoren en vooral inclusie-animatoren begeleiden en ondersteunen bij het
omgaan met inclusie-kinderen door te blijven inzetten op (specifieke) vormingen.
Animatoren, hoofdanimatoren, verantwoordelijken en ouders blijven samen nadenken over hoe het beter kan.
Onze werking staat er al, maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Ouders
De wisselwerking tussen het speelplein en de ouders is één van de belangrijkste
aspecten in het organiseren van een doeltreffende en goede werking. Het speelplein
hecht ontzettend veel belang aan de communicatie met de ouders en het opbouwen
van een vertrouwensband. Dan pas kan een ouder met gerust hart zijn kind loslaten en
toevertrouwen aan de animatoren. Als ouder is het belangrijk om, in het belang van het
kind, de juiste en noodzakelijke informatie te geven over het kind. Zo kunnen de
animatoren een nog efficiëntere en indien mogelijk aangepaste werking geven.
Informatie doorgeven kan via de medische fiche. De inclusie-animator bespreekt aan
het begin van de deelname alle gekregen informatie met de hoofdanimatoren, de speelpleinverantwoordelijke en
de ouders van het kind. Deze informatie blijft uiteraard intern!
Informatie over het kind hebben is één zaak. Een tweede zaak is natuurlijk de goede verstandhouding tussen het
speelplein en de ouders. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat ons speelplein feedback krijgt. Wij staan dan
ook heel erg open voor feedback! Aarzel dus niet om contact op te nemen als je vragen of bedenkingen hebt.

Kortom, speelplein Begijnenborre is meer dan een gewone opvang. Het is een leuke vakantiewerking waar ieder
kind een plaats krijgt. Als het speelplein de behoeften van het kind niet kan inlossen, helpen we mee zoeken naar
een alternatief. Het is een omgeving waar animatoren experts zijn in het spelen, maar waar ze ook ruimte krijgen
om zichzelf te ontplooien. Ons speelplein is een plaats waar ouders niet vergeten worden en communicatie heel
belangrijk is. Maar, bovenal is ons speelplein een plaats waar het beste nog niet genoeg is en waar we steeds
blijven nadenken over onze werking, onze kinderen en onze animatoren. Onze werking staat er al, maar er is
altijd ruimte voor verbetering.
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