Speelplein Boemerang - Nijlen

MISSIE EN VISIE
Missie
Speelplein Boemerang Nijlen wil kinderen laten proeven van een gevarieerd, fantasierijk en
kwalitatief speelaanbod, begeleid door een geëngageerd en enthousiast animatorenteam.

Visie
Speelplein Boemerang is een gemeentelijke speelpleinwerking, dat als vrijetijdsinitiatief open staat
voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Afhankelijk van de draagkracht van het team en de
werking kunnen ook kinderen met een beperking mee spelen.
Op Speelplein Boemerang staat het kind en spelen centraal. We vinden het belangrijk dat kinderen
graag komen en zich kunnen uitleven met volle goesting.

Speelmogelijkheden
Op het speelplein leren kinderen samen spelen en rekening houden met elkaar en kunnen ze naar
hartenlust ravotten. Speelplein Boemerang kiest voluit voor het open speelaanbod waarbij de kinderen
zelf hun speelpleindag samenstellen en kiezen wat ze graag doen. Zo kunnen zij een volledige
speelpleindag terecht in verschillende speelhoeken zoals de bouwhoek, crea-atelier, winkel, ... waar
onze animatoren speelideeën voorzien, mee spelen en een oogje in het zeil houden. Daarnaast zijn er
ook speelhoeken per leeftijdsgroep voorzien: speeldorpen voor de 4-6 -jarigen en de 7-9 -jarigen en
een tienerkot. Als speelplein hechten we belang aan onze chill-out als rustige ruimte en zorgen enkele
overal-animatoren voor speelimpulsen en extra begeleiding waar nodig. Bijkomend zorgen we voor een
extra gevarieerd spe(e)laanbod met keuze-activiteiten en vormt onze inkleding van activiteiten en
speelhoeken een extra speelwaarde.

Speelpleinploeg
Speelplein Boemerang heeft een enthousiast en uitgebreid animatorenteam waar jongeren vanaf 16
jaar deel van kunnen uitmaken. Onze speelpleinploeg bestaat uit animatoren, hoofdanimatoren,
ondersteunende jobstudenten en de jeugdconsulent.
Onze animatoren zijn gedreven en enthousiaste vrijwilligers die activiteiten uitwerken en het
speelaanbod in goede banen leiden. Om kwaliteitsvolle speelpleinweken aan te bieden, verwachten wij
van al onze animatoren dat zij een erkende animatorencursus volgen. Onze animatoren bieden we
kansen om zich te ontplooien en hun eigen capaciteiten en vaardigheden tot hun recht te laten komen.
Zo vormen we een complementair team waar animatoren op elkaar terug kunnen vallen.
Onze hoofdanimatoren leiden de speelpleinweken in goede banen. Ze coachen de animatorenploeg
tijdens de zomervakantie en gebruiken hun ervaring om hen te ondersteunen. Samen met de
jeugdconsulent volgen zij tijdens de speelpleinweken de animatorenploeg op en zorgen voor de nodige
ondersteuning en evaluaties. Tevens vormen ze tijdens de zomerwerking een aanspreekpunt voor
kinderen en ouders.

Op het speelplein worden jobstudenten van de jeugddienst ingeschakeld voor de administratieve en
logistieke ondersteuning van de werking.
De jeugdconsulent is de eindverantwoordelijke van Speelplein Boemerang en is het aanspreekpunt
voor ouders, animatoren en gemeentebestuur. De jeugdconsulent is de coach van de ganse
animatorenploeg en leidt de jaarwerking in goede banen. De jeugdconsulent is regelmatig aanwezig op
de werking en activiteiten om zo de nodige vertrouwdheid met kinderen, animatoren en ouders te
behouden voor een goed draaiende werking.

Jaarwerking
Speelplein Boemerang is voor animatoren een jaarwerking waar iedere vrijwilliger naar eigen wil
engagement kan opnemen. Alle animatoren mogen deelnemen aan werkgroepvergaderingen waarbij
inspraak in de werking centraal staat. Ervaren animatoren kunnen extra engagement aangaan in de
stuurgroep. Deze bouwt het beleid en de structuur van de werking mee verder uit. Er is een goede
wisselwerking tussen beide organen. Tijdens de jaarwerking wisselen voorbereidingen, ontspanning
en vorming elkaar af. De jeugddienst hecht veel belang aan de begeleiding en waardering van zijn
vrijwilligers en onderneemt de nodige initiatieven hiertoe.

Organisatorische onderbouw
Speelplein Boemerang organiseert haar werking tijdens de zomervakantie vanuit één vaste locatie in
onze gemeente. Goezo! Klokkenlaan en IBO Dolfijn biedt al vele jaren als locatie verschillende
speelkansen: groene omgeving (grasvelden en bomen binnen het speelterrein, grasvelden en bos
rondom het speelplein), voldoende en degelijke binnenlocaties, speeltuigen, een overdekt speelterrein,
goed bereikbaar, voldoende parkeermogelijkheden voor fietsen en auto's en een volledig afgesloten
speelterrein.
Naast onze speelfunctie, die het belangrijkst is, hechten we belang aan de zorgende en opvoedende
functie die we als speelpleinwerking willen nastreven. Tevens zijn we ons ook bewust van de
opvangfunctie die we vervullen maar blijven we in de eerste plaats duidelijk een vrijetijdsinitiatief.
Speelplein Boemerang wil alle kinderen bereiken door betaalbare tarieven te hanteren.

Externe relaties
Als organisatie streven we er naar een goed aanspreekpunt te zijn voor animatoren, ouders en
buurtbewoners. Zo creëren we een open en persoonlijke communicatie, waarin ruimte is voor
feedback. Elke doelgroep vraagt een aangepaste aanpak.
Binnen de gemeente is Speelplein Boemerang vertegenwoordigd in de jeugdraad om zo contacten met
het particuliere jeugdwerk te onderhouden en het gemeentelijk jeugdbeleid mee op te volgen.
Tot slot werken we voor het aanbieden van vorming samen met diverse landelijke jeugdorganisaties en
zijn we lid van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk als koepelorganisatie voor speelpleinen.
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