PRAKTISCHE INFORMATIE
vorming speelpleinvrijwilliger
Beste,
Hopelijk is je geduld niet al te lang op de proef gesteld... want hier komen dan de afspraken rond de vorming
die jij zal volgen!
Kan je toch niet naar de vorming komen? Gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren. Bij annulatie wordt
€25 administratiekost aangerekend, behalve bij overmacht.
Als er levensmiddelen zijn die je om medische, religieuze of ideologische redenen niet kan/mag
eten, dien je ons dit op voorhand te laten weten. Zo kunnen we hier, in de mate van het mogelijke,
rekening mee houden.
Vergeet zeker niet de hieronder opgesomde stappen te lezen, zodat je zeker niets vergeet!
Bezoek ontvangen of het domein verlaten is tijdens de vorming niet toegestaan.
Voor de rest zorgt de vormingsploeg ter plaatse ervoor dat je een ongelooflijke en spetterende week tegemoet
gaat vol grensverleggende ervaringen met het oog op een hoop speel(plein)plezier in de komende schoolvakanties
en speelpleinmomenten!

UIT NAAM VAN ALLE begeleiders,
Zeer graag tot dan,
En vele speelse groetjes!

Voorbereiding van de Vorming in 6 stappen:
STAP 1
Vul je medische fiche zorgvuldig in en voeg er een kleefbriefje van je ziekenfonds bij.
Lees de organisatienota en onderteken deze (ben je jonger dan 18 jaar dien je deze ook te laten onderteken
door een van je ouders/opvoeder/voogd).

STAP 2
Maak je toiletzak en vergeet je handdoeken, washandjes en andere toiletspullen niet;
Pak wat “speelkledij”, dit is kledij die tegen een stootje kan en vuil mag worden (o.a. stevige schoenen); dit
komt zeker en vast van pas! Duw je slaapzak in je slaapzakzakje (of donsdeken), samen met een onderlaken,
een kussensloop, je pyjama en je allerliefste knuffelbeest; Vouw je regenkledij netjes op en deponeer het toch
ook maar voor alle zekerheid niet onderaan in je valies. Neem voor binnen pantoffels mee (of schoenen die je
enkel binnen draagt).

STAP 3
Zoek in je koffer met verkleedspullen wat toffe ‘zotte’ outfits die je kan gebruiken op de vele
verkleedmomenten. Heb je bijvoorbeeld een ridderkostuum, verpleegoutfit of een bangelijk roze/paarse
(glitter)broek dan is de boodschap: “Zeker meenemen die handel”.

STAP 4
Zorg ervoor dat je deze “ditjes en datjes” op zak hebt, dus niet te diep in je valies opgeborgen:
• je identiteitskaart

• een kleefbriefje van de mutualiteit
• je ingevulde medische fiche en organisatienota (indien je deze nog niet aan ons bezorgde)
• een recente pasfoto van jezelf (zeer belangrijk!!! Desnoods mag een foto waar je mee op staat ook)
• eventueel een beetje zakgeld voor een drankje of versnapering
• oude (witte) lakens/doeken (die je niet meer nodig hebt)
• waardevol kosteloos materiaal (wc-rolletjes, petflessen, yoghurtpotjes, etc)
• ballonnen zijn altijd welkom! (je hoeft dit natuurlijk niet te gaan kopen)
• strips, gezelschapsspelen, verkleedkledij, leuk spelmateriaal (bv. ballen) of knutselmateriaal dat je niet meer
moet hebben. Het speelplein en de kinderen zijn hier zeer gelukkig mee!
• oude kranten, (klad)papier (in alle vormen en formaten)
• balpennen die al lang ergens liggen rond te slingeren, maar nog werken

STAP 5
Verwijder alle GSM’s, MP3’s en andere elektronica uit je zakken en je valies. Dit alles kan je echt wel missen
deze week en kan alleen maar stuk gaan! In dringende gevallen kunnen je ouders ons bereiken en kan je zelf via
onze telefoon bellen. Alcoholische dranken en illegale drugs (in eender welke vorm) en waardevol kostelijk
materiaal laat je zeker thuis! Tijdens de week wordt er niet naar een winkel gegaan, zie dus dat je voorzien bent
van de nodige versnaperingen als je bioritme niet zonder kan (chips e.d. kunnen ook tijdens avondontspanning
verkregen worden).

STAP 6
Voor het vervolledigen van je stage dien je ook aanwezig te zijn op de terugkomdag in september. Neem dus je
agenda erbij en noteer volgende datum alvast. Volg je de vorming op Horst dan vindt de terugkomdag plaats op
zaterdag 11/09/2021 (14u-17u). Volg je de vorming op Hulgenrode vindt de terugkomdag plaats op zaterdag
18/09/2021 (9u30-12u30). Verder informatie volgt nog, maar hou de namiddag van deze dag alvast vrij in je
agenda.

STAP 7
Beleef de week van je leven!

EN na de VORMING FUN!
Om een certificaat met je verworven competenties te ontvangen, loop je minstens twee weken stage op een
speelplein. Aangezien jij je hebt ingeschreven voor onze vorming, gaan we ervan uit dat je stage loopt op één
van de speelpleinen van Koraal vzw. Als dit niet het geval is, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren.
We kunnen je certificaat immers alleen maar opmaken, indien wij ook je stage hebben begeleid!!!
De stage, nodig om het competentiecertificaat te behalen, duurt minimum 60u (2 weken). Je kan zelf kiezen
welke weken van de zomervakantie (of andere schoolvakanties, uitgezonderd de kerstvakantie) je graag naar het
speelplein wil komen en op welk atelier en speelplein je wil staan.
Na de succesvolle voltooiing van je stage, maken wij een competentiecertificaat aan waarin alle verworven
competenties staan vermeld.
Ook het vormingsbedrag van €50 wordt na de stage van twee weken en de terugkomdag in september
terugbetaald door Koraal vzw.

