
werft aan : begeleiders speelmomenten speelgoedbendeSpelen draagt bij tot de ontwikkeling van het kind. Met spel worden diverse situaties en 

vaardigheden geoefend, zowel op motorisch, cognitief als op sociaal gebied. Daarom organiseert 

de Speelgoedbende maandelijks speelmomenten, waarbij bepaalde thema’s met betrekking tot 

spelend leren in de kijker worden gezet en ouders gemotiveerd worden om met hun kinderen 

samen (spelletjes) te spelen. Gekkoo Speelgoedbende zoekt vrijwilligers om één keer per maand de speelmomenten in 

Huis van het Kind Groenenhoek en/of Huis van het Kind Antwerpen-Zuid te begeleiden.
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• Je begeleidt de speelmomenten van Gekkoo Speelgoedbende in Huis van het Kind Groenenhoek 
en/of Huis van het Kind Antwerpen-Zuid.

• Je informeert ouders over de functie van spel en de spelontwikkeling van hun kind.
• Je zet sterk in op participatie tussen ouders en kinderen en ouders onderling.
• Concrete taken:

• Je informeert ouders en kinderen over de verschillende ontwikkelingsdoelen en thema’s 
met betrekking tot spelend leren.

• Je beantwoordt specifieke vragen van ouders over welk speelgoed voor welke leeftijd of 
welk doel geschikt is.

• Je verwijst door naar instanties bij opvoedingsvragen.
• Je zorgt mee voor pedagogisch documenteren van het speelmoment.
• Je neemt deel aan een vormingsdag en intervisiemomenten.

takenpakket

functieprofiel

interesse?
Mail je motivatiebrief naar speelgoedbende@gekkoo.be.

Info: Celine Frée, projectverantwoordelijke, 03 369 26 42, speelgoedbende@gekkoo.be

ons aanbod

• Je bent minstens 18 jaar oud.
• Je begeleidt maandelijks het speelmoment:

• in Huis van het Kind Groenenhoek (Lodewijk van Berckenlaan 361, 2140 Borgerhout) 
elke eerste woensdag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur, startend op 2 juni.

• en/of in Huis van het Kind Antwerpen-Zuid (Montignystraat 70, 2018 Antwerpen),  
elke derde woensdag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur, startend op 16 juni.

• Je hebt voeling met de leefwereld van kinderen en wil graag met kinderen en ouders werken.
• Je hebt kennis van de (spel)ontwikkeling van het kind.
• Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands. Taalvaardigheid in het Frans, Arabisch, Berbers is 

een meerwaarde.
• Je hebt een open houding en bent vlot in de omgang.
• Kennis over (gezelschap)spelletjes en de spelontwikkeling van kinderen is een pluspunt.

• Je krijgt ondersteuning van collega’s die je graag opleiden en helpen waar nodig.
• Je doet ervaring op in het werken met kinderen en hun (spel)ontwikkeling.
• Je werkt in een aangename en hartelijke sfeer.
• Je krijgt 10,90 euro/uur.
• Je krijgt een vorming over spelontwikkeling en hoe omgaan met vragen van ouders.
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