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De student
•  is verantwoordelijk voor het ontleenpunt in Groenenhoek en/of Antwerpen-Zuid en/

of Wilrijk  
 De ontleenmomenten zijn: 

• in Huis van het Kind Groenenhoek, Lodewijk van Berckenlaan 361,  
2140 Borgerhout: elke week op maandag van 13.00 tot 14.30 uur en woensdag 
van 13.30 tot 16.00 uur.

• in Huis van het Kind Antwerpen-Zuid, Montignystraat 70, 2018 Antwerpen: elke 
week op dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur en donderdag van 15.30 tot 18.00 uur.

• in Huis van het Kind Wilrijk, Sint-Camillusstraat 95, 2610 Wilrijk: elke week op 
dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur. 

• in Huis van het Kind Wilrijk, Sint-Camillusstraat 95, 2610 Wilrijk: elke week op 
dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur. 

•  heeft een open houding en is vlot in de omgang.
•  informeert ouders en kinderen over de werking van de Speelgoedbende.
•  geeft ouders informatie over de voorwaarden voor het ontlenen van speelgoed.
•  doet de administratieve opvolging van ontleningen en lidmaatschappen.
•  beheert online het uitlenen en innemen van speelgoed.
•  beantwoordt specifieke vragen van ouders over welk speelgoed voor welke leeftijd   

 of doel geschikt is*
•  zorgt mee voor algemene orde en netheid van het ontleenpunt.
•  neemt deel aan een vorming en intervisiemomenten.

* Kennis over (gezelschap)spelletjes en de spelontwikkeling van kinderen is een pluspunt.

•  Communicatie: de student leert zich zowel mondeling als schriftelijk op  
 professionele wijze, anderstalig, uit te drukken. 

•  Computervaardigheden: de student is in staat om de administratieve opvolging  
 van lidmaatschappen te beheren. 

•  Ethisch en agogisch handelen: de student leert cultuur- en taalbarrières te  
 overbruggen en specifieke opvoedingsvragen adequaat door te verwijzen.

•  Professionele ontwikkeling: de student toont initiatief in en verantwoordelijkheid  
 voor het eigen leerproces.

Gekkoo Speelgoedbende staat voor educatief en duurzaam speelgoed voor kinderen van 0 tot 
12 jaar. De Speelgoedbende voorziet in de Huizen van het Kind een ontleenkast vol met leerrijke 
spelletjes. Wekelijks kunnen ouders met hun kinderen spelletjes komen ontlenen: 3 spelletjes per 
kind voor 3 weken.

De ontleenpunten zijn als het ware een kleine bibliotheek maar dan met speelgoed in plaats 
van boeken. Ouders en kinderen moeten zich veilig en welkom voelen. Cultuur- en taalbarrières 
dienen overbrugd te worden.
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De student
•  begeleidt de speelmomenten van Gekkoo Speelgoedbende. De speelmomenten vinden 

plaats:
• in het Huis van het Kind Antwerpen-Zuid, Montignystraat 70, 2018 Antwerpen: 

elke 1ste woensdag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur. 
• in het Huis van het Kind Groenenhoek, Lodewijk van Berckenlaan 361,  

2140 Borgerhout: elke 3de woensdag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur.
• in het Huis van het Kind Wilrijk, Sint-Camillusstraat 95, 2610 Wilrijk: elke 1ste 

zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.
•  bereidt de speelthema’s voor: werkt een/meerdere speelmoment(en) uit.
•  informeert ouders over de functie van spel en de spelontwikkeling van het kind. 
•  informeert ouders en kinderen over de verschillende ontwikkelingsdoelen en 

 thema’s met betrekking tot spelend leren.
•  beantwoordt specifieke vragen van ouders over welk speelgoed voor welke leeftijd  

 of doel geschikt is. 
•  zet sterk in op participatie tussen ouders en kinderen en ouders onderling.
•  verwijst door naar instanties bij opvoedingsvragen. 
•  zorgt mee voor pedagogisch documenteren van het speelmoment. 
•  neemt deel een vorming en intervisiemomenten.

•  Projectmatig werken: de student werkt een speelthema uit: integreert concepten 
 van het spelend leren en de spelontwikkeling van het kind in een speelmoment.  

•  Krachtgericht verbindend: de student leert veldwerk te ontwikkelen vanuit de  
 leefwereld van kinderen.

•  Ethisch en agogisch handelen: de student leert cultuur- en taalbarrières te  
 overbruggen en specifieke opvoedingsvragen adequaat door te verwijzen.

•  Professionele ontwikkeling: de student toont initiatief in en verantwoordelijkheid  
 voor het eigen leerproces.

Gekkoo vindt dat iedereen de kans moet krijgen om te experimenteren met speelgoed 
en kennis op te doen over de spelontwikkeling van het kind. Spelen 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. Centraal staat het contact 
tussen ouder en kind: via spel(en), wordt getracht om de verbinding tussen ouder en kind te 
stimuleren.


