ORGANIGRAM
SPEELPLEIN
LONDERZEEL

•

•
•
•
•

Algemene coördinatie speelplein (logistiek,
administratief, organisatorisch…) De
speelpleincoach is geen animator maar de
hoofdverantwoordelijke, de coördinator van
het speelplein
Aanspreekpunt voor hoofd- en pleinanimator
en animatorenploeg bij problemen
Rapporteert aan de vrijetijdsconsulent
Werkt in tandem met de taal- en
cultuurondersteuner mee aan de inhoudelijke
werking van het speelplein.
Ondersteunt de animatorenploeg bij de
maatschappelijk sociale problematieken
waarmee ze geconfronteerd worden
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Eindverantwoordelijke
Opvolgen en aansturen van speelpleincoach
Sluit aan indien nodig en op vraag van de
speelpleincoach (moeilijke gesprekken
ouders, evaluatie, …)
De medewerker van de dienst Vrije Tijd komt
af en toe langs om na te gaan of alles goed
verloopt op het speelplein.

Taal- en cultuurondersteuner
•

Ondersteunt de animatoren en reikt hen
handvaten aan tijdens hun activiteiten om
anderstaligen te includeren in de verschillende
activiteiten. De ondersteuner is geen animator
maar een aanspreekpunt

•

Detecteert culturele verschillen en begeleidt
de animatoren om hier gepast mee om te
gaan

•

Ondersteunt de animatoren die
verontrustende signalen ontvangen, in nauwe
samenspraak met de speelpleincoach

•

Werkt in tandem met de speelpleincoach mee
aan de inhoudelijke werking van het
speelplein.

Animator

Hoofdanimator

Speelpleincoach
Dienst Vrije tijd
Gemeente Londerzeel

Stuurt de pleinanimator en animatorenploeg aan
Is het aanspreekpunt voor de animatorenploeg en bewaker van de
groepsdynamiek en sfeer
Verantwoordelijk voor de dagelijkse evaluatiemomenten
Verantwoordelijk voor het weekthema, aansturen aankleding,
takenlijsten, algemene afspraken en communicatie (facebookgroep)
Opvolging en evaluatie programma’s
Contactpersoon ouders en animatoren
Begeleiden en evalueren stagiaires
Ondersteunen van animatoren
Opvolging materiaalbeheer en winkellijsten
Multi inzetbaar: Speelt actief mee in de groepen en speelt in op
onverwachte situaties (bv. Invallen bij afwezigheid animator)
Opleiden van en nauw samenwerken met de pleinanimator
Rapporteert aan de speelpleincoach

Pleinanimator
•
•
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Ondersteunt de hoofdanimator bij zijn of
haar taken.
Hoofdanimator in opleiding
Werkt nauw samen met en rapporteert
aan hoofdanimator
Multi-inzetbaar: speelt actief mee in de
groepen en speelt in op onverwachte
situaties (bv. Invallen bij afwezigheid
animator)
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Programma en materiaallijst voorzien
Ondersteunen stagiaires en vrijwilligers in
groep
Rapporteert aan hoofd- en pleinanimator
Programma en takenlijst dagelijks
uitvoeren
Dagelijkse zelfreflectie
Voor stagiaires:
• Zelf 3 act. voorzien
• Activiteiten uitvoeren

