ANIMATORENFICHE

BUDDY
BELANGRIJKE DATA VOOR IN JE AGENDA
28 juni – eerste animatorenavond
Dit is de kick-off van de speelpleinzomer! Nieuwe animatoren worden verwelkomd door de
‘ouwe rotten’ in het vak. Hierna eten en drinken we wat samen met iedereen en vieren we
het begin van de Speelpleinzomer, hoe kan het ook anders, met een spel!
30 juni – voorbereidingsdag Speelplein
Een hele dag alles klaarzetten op de twee locaties. Daarnaast worden ook al de eerste
brainstormsessies gehouden voor de komende weken.
Donderdagavond = moni-avond
De hoofdanimatoren steken iedere donderdagavond in een nieuw jasje om er een gezellig
moment met alle animatoren van te maken.
De laatste donderdag van de zomer wordt dit jaar misschien zelfs een nacht!
27 augustus – vakantie-afsluiter
De vakantie-afsluiter is de slotuitstap voor kinderen… maar als we helemaal eerlijk zijn, is
het toch ook wel voor de moni’s dat we het doen. Diegene die die week animator zijn op het
speelplein mogen zeker mee op vakantie-afsluiter & je wordt er dan nog voor betaald ook!
We trekken dit jaar richting Toverland!
30 augustus – dé grote zomerschoonmaak én bedankingsdiner
De zomer sluiten we af in stijl. We zetten de zalen en de containers weer helemaal op orde
en sluiten hierna de zomer feestelijk af met een groots diner!
BUDDY

•

– ZOMERVAKANTIE 2021

Ik heb er héél véél zin in en ik duid hieronder aan welke weken ik animator wil zijn op
de Ploeter [*].
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Voor info en vragen kan je terecht op: JD DoeKéZot, Landergemstraat 1, 8570 Anzegem
Tel 056 68 02 02 GSM 0478 88 82 02 E-mail: jeugddienst@anzegem.be
Deze fiche kan je ook invullen via http://www.anzegem.be/animatoren

WIE BEN JIJ?

•

VOORNAAM:

NAAM:

•

GEBOORTEDATUM:

GEBOORTEPLAATS:

•

ADRES:

RECENTE
PASFOTO

•

E-MAIL:

(INDIEN NOG NIET
INGEDIEND)

•

GSM:

•

HUISARTS:

•

REKENINGNUMMER:

•

IK BEN AL …… JAAR ANIMATOR OP DE PLOETER

1. PEDAGOGISCHE SCHOLING
1.1 Leerlingen uit het secundair onderwijs
•

Ik ben leerling in het …… leerjaar van het secundair onderwijs en ik volg de studierichting
………………………………………………………………………………………………………….

1.2 Studenten uit het hoger onderwijs
•

Ik volgde in mijn laatste jaar van het secundair onderwijs de studierichting
…………………………………………………………………………………………………………

•

Ik ben momenteel student aan ……………………………………………………………………….
en volg er de opleiding ………………………………………………………………………………..

1.3 Werknemers
•

Mijn hoogst behaalde diploma is ……………………………………………………………………..

•

Ik werk momenteel als …………………………………………………………………………………

2. PEDAGOGISCHE VORMING
•

Ik heb reeds de cursus ‘Animator in het Jeugdwerk’ - ‘Verdere Vorming’ - ‘Hoofdanimator’
‘Instructor’ - ‘Hoofdinstructor’ gevolgd [SCHRAPPEN WAT NIET PAST]

•

Mijn meest recente cursus volgde ik bij ………………………………………………………………..
in het jaar ……………………………………..

•

Ik slaagde niet/wel voor die cursus en behaalde hiervoor dus geen/een brevet [SCHRAPPEN WAT NIET PAST]

Voor info en vragen kan je terecht op: JD DoeKéZot, Landergemstraat 1, 8570 Anzegem
Tel 056 68 02 02 GSM 0478 88 82 02 E-mail: jeugddienst@anzegem.be
Deze fiche kan je ook invullen via http://www.anzegem.be/animatoren

3. MOTIVATIE
Ik wil me graag engageren op het Speelplein omdat…
o
o
o
o
o
o

ik een echt speelbeest ben!
ik heel graag met kinderen omga!
ik wat nieuwe mensen wil leren kennen!
ik een centje wil bijverdienen!
animator zijn mijn droom is!
ik vorig jaar een leuke zomer had op het Speelplein!
vul hier gerust zelf je motivatie aan: ........................................................................................................................

o
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

[*] INFORMATIE ROND DE VERDERE WERVINGSPROCEDURE VAN DE ANIMATOREN
Je leest hieronder kort een overzicht van de manier waarop de wervingsprocedure van de
animatoren zal verlopen.
1. Nadat we van iedereen de individuele animatorenfiche ontvangen hebben, puzzelen we
die weekschema’s in elkaar.
2. Als de weekschema’s klaar zijn, worden deze gecommuniceerd via mail en de
facebookgroep. Voeg ons alvast toe op Facebook of Messenger Margot-Mathilde Van
de Jeugddienst!
3. Eventuele wijzigingen van jouw kant in het schema stuur je ook best zo snel mogelijk
door!

Bezorg ons deze fiche VOLLEDIG en CORRECT ingevuld
ten laatste op dinsdag 25 mei 2021.
jeugddienst@anzegem.be
JD DoeKéZot – Landergemstraat 1 – 8570 Anzegem
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