Vacature animator in het jeugdwerk – augustus 2019
Zin om tijdens de zomervakantie de handen uit de mouwen te steken? Goesting om in augustus
een speelweek te begeleiden in De Markten?
Ja?
Dan zijn wij op zoek naar JOU! Tijdens de zomervakantie organiseren wij enkele leuke speelweken
waarvoor we gemotiveerde Brusselse animatoren en animatrices zoeken.
Je begeleidt niet alleen de speelweek, maar geeft ze ook zelf vorm van a tot z!
We zijn op zoek naar:
- Gemotiveerde Nederlandstalige Brusselse jobstudenten die ervaring hebben in het
jeugdwerk ((hoofd)animator attest of gelijkgesteld door ervaring in het jeugdwerk: leiding
bij Chiro / Scouts / KSA / KLJ / …)
Wat wordt er concreet van jou verwacht?
 Inhoudelijk opstellen, voorbereiden én begeleiden van een speelweek (het aanbod ligt al
vast, zie verder) voor 3 tot 6 of 6 tot 9 jarigen in de maand augustus.
 Enkel voor het Danskamp (12-16 augustus) en het Vlogkamp (19-23 augustus) is er specifieke
dans / video ervaring nodig. Motiveer deze ervaring goed in jouw motivatiebrief.
Wat hebben wij te bieden?
- Een begeleidingstraject waarbij de speelweek grondig wordt voorbereid onder begeleiding
van Jef, een ervaren instructeur in het jeugdwerk, voorbereidingstijd wordt ook vergoed.
- Een goedbetaalde studenten job minimum €10 per uur (de vergoeding is
leeftijdsgebonden).
Voel jij ’t al kriebelen? Stuur dan een korte CV (met je ervaring in het jeugdwerk), waarom je graag
bij ons wil werken én de periode waarin je beschikbaar bent in augustus Jef vóór dinsdag 30 april.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Jef.
Contact:
Jef Deyaert
Cultuurfunctionaris GC De Markten - Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
jef.deyaert@demarkten.be of 02 550 19 16
Meer informatie over ons gemeenschapscentrum vind je hier terug: www.demarkten.be
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Planning Speelweken
3 tot 6 jarigen

6 tot 9 jarigen

Week 5-9 aug

Prinsessen, ridders en draken

Bouwkamp

Week 12-16 aug (15=verlof)

De professorschool

Danskamp

Week 19-23 aug

Het plaagkasteel

Vlogkamp

Week 26-30 aug

Feestkamp

De theaterbende

Programma speelweken
Speelweken – 3 tot 6 jarigen
Prinsessen, ridders en draken
De Markten wordt een week lang omgetoverd tot een heus sprookjeskasteel met ridders,
prinsessen en draken! Geen gevaarlijke vuurspuwende lelijke monsters maar lieve kleine draakjes.
Een creatieve week vol spel en avontuur!
De professorschool
BaNG! Hoor jij dat ook? Een luide knal uit professor Kroezelhaars’ geheime laboratorium. Kom naar
De Markten en help de professor met geheime drankjes te maken. Een week vol spel en
experiment.
Het plaagkasteel
Ben jij een grote deugniet, die graag gekke plannen smeedt? Kom naar het plaagkasteel in De
Markten en ga samen met ons op avontuur! We verzinnen en spelen een hele week lang gekke
spelletjes. Kinderen zijn baas!
Feestkamp
Kan jij goed zingen, dansen en springen tegelijkertijd? De Markten wordt omgetoverd tot een
groot feestpaleis, waarin we een hele week feestvieren. Tijdens het feestvieren door spelen we
leuke spelletjes en knutselen we de gekste dingen.
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Speelweken – 6 tot 9 jarigen
Bouwkamp
Zet je werkhelm op en kom naar De Markten. We bouwen en knutselen een hele week gekke
constructies, rare huizen en kampen. Die gebruiken we in toffe (buiten)spelletjes die je vast en
zeker nog niet kent! Een knotsgekke week voor echte durvers!
Danskamp
Kan jij niet stilzitten? Haal je dansschoenen uit de kast en kom shaken, grooven en dansen! Deze
week maak je kennis verschillende dansstijlen, zo kan je na de vakantie met de vetste moves weer
naar school!
Vlogkamp
Kijk jij ook op naar al die vloggers op Youtube en Facebook? Kom naar het Vlogkamp van De
Markten en leer hoe je leuke video’s kan maken. De week wordt afgewisseld met toffe spelletjes en
veel knutselplezier!
De theaterbende
Spots aan! Stilte in de zaal! De voorstelling gaat beginnen! We bedenken deze week samen een
verhaal, bouwen decorstukken en voeren op het eind van week een eigen theaterstuk op waar de
hele buurt naar mag komen kijken.
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