Speelplein Winnepoe

Inschrijvingsformulier animator speelplein Winnepoe
Speelpleinwerking Winnepoe, Lindestraat 11, 1540 Herne
OCMW Herne
Edingsesteenweg 8A, Herne
02/396 21 22
Linda.thiels@ocmwherne.be

Jeugddienst Herne
Centrum 17, Herne
02/ 397 11 63
annelies.desmet@herne.be

Ben jij enthousiast, fantasierijk, creatief en heb je in de zomer vaak last van
speelkriebels? Ben jij de persoon die wij zoeken om de kinderen van Herne een onvergetelijke
vakantie aan te bieden?
Bij het inzenden van dit formulier verklaar ik dat ik mij kandidaat stel als animator voor het speelplein
Winnepoe in Herne. Het OCMW en de jeugddienst van Herne kunnen gebruik maken van het
animatorenbestand voor de vakantiewerking van de gemeente Herne.

Persoonlijke gegevens:
Voornaam en familienaam: ……………………………………………………………………………………………………
Straat en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………………
Postcode en gemeente: …………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………….
Geboorteplaats: ………………………………………………………………………………………………………………….
Nationaliteit: ………………………………………………………
Geslacht: …………………………………
Rijksregisternummer (achteraan op de identiteitskaart): …………………………………………………………
Bankrekeningnummer: …………………………………………………………………………………………………………
Rijbewijs (omcirkel): Ja

/ Nee

Contactgegevens:
Telefoonnr thuis: ………………………………………………………………………………………………………………….
GSM-nummer: …………………………………………………………………………………………………………………….
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E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Medische fiche:
Bloedgroep en Rhesus: ………………………………………………………………………………………………………
Vroegere ziektes of operaties: ………………………………………………………………………………………………
Medische problemen:
o Suikerziekte
o Epilepsie
o Astma
o Hooikoorts
o Andere:……………………………………………………………………………………………………………………….
Ik ben allergisch of extra gevoelig aan:
o Bepaalde geneesmiddelen: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
o Bepaalde stoffen: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
o Bepaalde voedingsmiddelen: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
o Andere: ………………………………………………………………………………………………………………………

Wie contacteren in geval van nood:
Persoon 1 naam: ………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon of GSM: ………………………………………………………………………………………………………………….

Persoon 2 naam: ………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon of GSM: ………………………………………………………………………………………………………………….
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Ik stel me kandidaat als:
o Animator (minstens 17 jaar)
o Hoofdanimator (attest animator of 3 jaar ervaring op het speelplein)
o Zomer-coördinator (minstens 21 jaar en ervaring in jeugdwerk)
o Begeleider zomer-uitstappen
o Lid stuurgroep jaarwerking speelplein Winnepoe

Ervaring
Ik heb ervaring in het jeugdwerk:
o
o
o
o

Ik sta al ….. jaar op het speelplein Winnepoe
Ik heb ….. jaar ervaring op een ander speelplein, nl……………………………………………………………….
Ik sta in de leiding van een jeugdvereniging, nl………………………………………………………………………
Andere relevante ervaring met begeleiden van groepen en/of activiteiten:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………................................

Ik heb een opleiding gevolgd:
o
o
o
o
o
o
o
o

Nee, maar ik ben wel bereid een (gratis) opleiding te volgen
Ja, en wil stage doen als animator op het speelplein Winnepoe
Ja, en wil stage doen als hoofdanimator op het speelplein Winnepoe
Ik heb een attest animator (voeg kopie attest toe)
Ik heb een attest hoofdanimator (voeg kopie attest toe)
Ik heb een attest hoofdinstructor (voeg kopie attest toe)
Ik studeer voor lager onderwijs of een andere pedagogische richting
Andere:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vakantiewerk
Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende leeftijdsgroep(en):
o
o
o
o

Kleuters van 2,5 tot 4 jaar
Kinderen 5 tot 7 jaar
Kinderen 8 tot 12 jaar
tieners

Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende periode:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Krokusvakantie (1 week)
1e week paasvakantie
2e week paasvakantie
2 eerste weken van juli
2 laatste weken van juli
2 eerste weken van augustus
2 laatste weken van augustus
Allerheiligenvakantie (1 week)
1e week kerstvakantie
2e week kerstvakantie

Motivatie
Geef kort en bondig weer waarom jij de ideale animator bent voor het speelplein Winnepoe.

Dit formulier kan u bezorgen aan het OCMW t.a.v. Linda Thiels (zie contactgegevens op pagina 1)
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn
Datum:
Handtekening:
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