VERGOEDING
Als animator van het speelplein krijg je een
forfaitaire vrijwilligersvergoeding.
Er zijn verschillende categorieën waaronder
je kunt vallen:
Animator zonder attest of ervaring
Animator zonder attest, maar met min. 7
weken ervaring als animator bij Amigos en
minimum 18 jaar.
Animator met attest (Kopie van attest als
bewijs)
Assistent-hoofdanimator
(Enkel voor animatoren met veel ervaring)

VERGOEDING PER DAG
Voor de werking:
Zonder attest
Zonder attest, maar met ervaring
Met attest animator in jeugdwerk
Assistent-hoofdanimatoren:

€ 20
€ 25
€ 25
€ 34

Voor voorbereidingen of opruimen:
Alle animatoren:
€8
met een maximum van 2 x/week

→

De wettelijke maximumbedragen kunnen
niet overschreden worden, ook niet bij het
combineren van werking en voorbereiding.
Bijkomend krijgen alle animatoren dagelijks
een middag- en avondmaal.

AMIGOS
zoekt
animatoren

IK WIL MIJ KANDIDAAT
STELLEN
Wil je graag animator worden bij
speelpleinwerking Amigos?
Vul het online formulier “kandidaat animator”
in via:
https://www.depinte.be/kandidaat-animator
En lees daar ook aandachtig de bijhorende
organisatie-nota.

Volg ons op

Meer info:
www.depinte.be
Jeugddienst:
Polderbos 20, 9840 De Pinte
09 280 98 40
jeugddienst@depinte.be
V.U.: College van burgemeester en schepenen,
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

WERKINGSPERIODE
Eerste week paasvakantie:
van 6 tot en met 9 april

WAT DOET AMIGOS?
Speelpleinwerking Amigos bezorgt aan heel wat
kinderen en jongeren een onvergetelijke
vakantie door talrijke sportieve, creatieve en
leuke activiteiten te organiseren tijdens de
eerste week van de paasvakantie en vijf weken
in de zomervakantie.

DOELGROEP
De doelgroep van Amigos bestaat uit kinderen
tussen 3 en 12 jaar. Zij kunnen van maandag tot
en met vrijdag op het speelplein terecht.

Paars!
De tienerwerking Paars staat open voor
jongeren uit het eerste tot en met derde
middelbaar. Zij zijn welkom op dinsdag en
donderdag (volledige dagen).
De kinderen/jongeren worden in groepen
opgedeeld, volgens hun leeftijd.
Elke groep krijgt een kleur:
eerste kleuterklas (wit)
tweede en derde kleuterklas (groen)
eerste en tweede leerjaar (blauw)
derde en vierde leerjaar (rood)
vijfde en zesde leerjaar (geel)
eerste tot derde middelbaar (paars)

Vijf weken zomervakantie:
van 12 tot en met 16 juli
van 19 tot en met 23 juli (niet 21 juli)
van 26 tot en met 30 juli
van 2 tot en met 6 augustus
van 9 tot en met 13 augustus
Voorbereidingsweek:
van 5 tot en met 9 juli

DAGINDELING
van 7.30 tot 9 uur:
van 9 tot 12 uur:
van 12 tot 13.30 uur:
van 13.30 tot 16.30 uur:
van 16.30 tot 18 uur:
van 18 tot … uur:

opvang
werking
opvang/pauze
werking
opvang
voorbereiding

De animatoren werken elke week een
beurtrol uit in verband met de opvang voor
en na de werking.

ANIMATOR WORDEN
Je kunt animator worden als je voldoet aan de
volgende voorwaarden:
Je bent (bijna) zestien jaar of ouder
Je bent sociaal en creatief
Je bent graag met kinderen bezig
Je wilt graag deel uitmaken van de
enthousiaste groep speelpleinanimatoren
Je kunt je vrijmaken tijdens de werkingsperiode van de paas– en/of zomervakantie

VORMING
Gratis vorming voor speelpleinmonitoren
Er wordt jaarlijks gratis vorming georganiseerd
voor de speelpleinanimatoren.
De sessies vinden meestal plaats na de
werkingsperiode van de paasvakantie en/of net
voor de werkingsperiode in de zomervakantie.
Behalen van een attest in het jeugdwerk
Het hebben van een attest is geen vereiste om
als speelpleinanimator aan de slag te gaan.
Wil je er toch één bekomen? Dat kan!
Tijdens de schoolvakanties kan je bij
verschillende organisaties terecht. Bovendien
kan je via de gemeente een deel van je
inschrijvingsgeld terugkrijgen.

