Formulier animatoren zomer en herfst
speelpleinwerking Speelvogels – zomerschool
‘De Vliegende Start’ - Zomerfun - Herfstfun
INFO KANDIDAAT-ANIMATOR
Naam
Voornamen
Straat + nummer
Postcode + gemeente
Telefoon- of gsmnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Rijksregisternummer
Bankrekeningnummer
E-mailadres

BESCHIKBAARHEID
❑ Speelvogels (zomer week 1-8 voor 2,5 - 15 jaar)
Exacte periode/weken opgeven: …………………………………………………………………….
❑ De Vliegende Start (zomerschool in 2 laatste volle weken augustus voor lagere
school)
Periode
❑ Eerste week
❑ Tweede week
❑ Zomerfun (laatste volle week augustus voor 2,5 - 12 jaar)
❑ Herfstfun (herfstvakantie voor 2,5 - 12 jaar)

IK STEL MIJ KANDIDAAT VOOR VOLGENDE FUNCTIE
❑
❑
❑
❑
❑

Hoofdanimator
Hulp-hoofdanimator (Speelvogels)
Animator kleuterbegeleiding
Animator lagere school
Stagiair (Speelvogels)

❑ Ik ben tevens bereid te werken met mindervalide kinderen en andere kinderen die extra aandacht
nodig hebben.

MIJN VOORKEURGROEPEN ZIJN
❑
❑
❑
❑
❑
❑

2,5 t.e.m. 4 jaar (1ste kleuterklas)
5 jaar (2de kleuterklas)
6 jaar (3de kleuterklas)
1ste leerjaar
2de en 3de leerjaar
4de leerjaar en ouder

Mijn studierichting (ev. diploma’s, stage-attesten … bijvoegen):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Ik heb ervaring opgedaan in een kinderdagverblijf (ev. bewijzen bijvoegen):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

Ik heb deze relevante ervaring opgedaan (ev. bewijzen bijvoegen):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

Aanwervingsvoorwaarden
Ik voldoe aan volgende voorwaarde(n) (kruis aan):
❑ Ik ben minimum 16 jaar of word dat dit jaar.
❑ Ik ben minimum 16 jaar of word dat dit jaar en behaalde een basisattest animator in het jeugdwerk
(attest bijvoegen).
❑ Ik ben minimum 16 jaar of word dat dit jaar en volgde een kadervorming van ten minste 60 uren ter
verwerving van voornoemd attest (attest van deelname bijvoegen).
❑ Ik ben minimum 16 jaar of word dat dit jaar en behaalde een diploma van hogere of secundaire
sociale of pedagogische studierichting of heb tenminste één jaar voltooid én heb ervaring in het werken
met kinderen (bewijs van stage bijvoegen) vb. verpleging, kinderverzorging, bijzondere jeugdzorg,
onderwijs …
❑ Ik ben 18 jaar of ouder en heb een diploma van hogere of secundaire sociale of pedagogische
studierichtingen die specifiek gericht zijn op het werken met kleuters of tenminste één jaar van zulke
studierichting met vrucht afgelegd én kan ervaring in het werken met kleuters aantonen (bewijs van
stage bijvoegen).
❑ Ik kan …………… jaar/jaren (aantal invullen) ervaring als animator in het jeugdwerk aantonen
(bewijsstuk bijvoegen) vb. speelpleinwerking, Grabbelpas, leiding bij een jeugdbeweging …
❑ Andere: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Arendonk,

Handtekening

Op ………………………………..…………….

…………………………………………………………..…

We vragen je dit formulier minstens enkele weken voor de vakantie volledig ingevuld samen met
eventuele attesten of andere documenten te bezorgen aan de jeugddienst (blauwe balie).
Meer info
Jeugddienst – Vrijheid 29 – 014 40 90 69 – pascal.thijs@arendonk.be

