
 

Talentboost 
Takenpakket animator 

Animeren, talent ontwikkelen. 
 
Vooraf 

Je gebruikt het draaiboek. 
Je neemt deel aan de twee startdagen. 
Je maakt gebruik van het platform (Google Drive). 
Je maakt een weekschema en talige activiteiten, aangepast aan de doelgroep. Je vult per activiteit een 
activiteitenfiche in. Bij het uitwerken van de activiteiten heb je aandacht voor de inkleding; een rijk, 
gevarieerd en uitdagend aanbod; de speluitleg; het materiaal; activiteiten afgestemd op de leefwereld, 
interesses en talenten van de kinderen. 
Je verwerkt de feedback van hoofdanimatoren en inclusiebegeleiders.  
Je vult de materiaallijst aan op basis van jouw uitgewerkte activiteiten. 
Je geeft aan wanneer extra ondersteuning van HA en/of IB nodig is voor een activiteit. 

 
Tijdens 

Je werkt samen met jouw collega-animator(en) en inclusiebegeleider(s).  
Je neemt de leiding tijdens de activiteiten met de kinderen.  
Je animeert de kinderen en speelt mee. Je geeft speelimpulsen, rijkt prikkelende materialen aan en deelt en 
kleedt ruimte(s) in. 
Je neemt een rol op bij de inschrijvingen of het warm onthaal van de kinderen op de eerste dag. 
Je organiseert dagelijks mee het onthaal en afhaalmoment. 
Je neemt deel aan ochtend- en avondoverleg. 
Je geeft aan wanneer extra ondersteuning van HA en/of IB nodig is voor een activiteit.  
Je verduidelijkt de dagplanning aan de kinderen. Je bewaakt de tijd bij jouw activiteiten.  
Je voert dagelijks jouw toezichten uit en creëert speelkansen tijdens vrij spelmomenten. 
Je danst elke dag mee met de Talentboostdans. 
Je organiseert mee het toneel, de dans en/of het toonmoment. 
Je verzorgt een kind indien hij/zij gevallen is. 
Je smeert kinderen in met zonnecrème wanneer nodig. 

 
Administratie 

Je vult de aanwezigheden van de kinderen in en geeft dit door aan de hoofdanimatoren.  
Je houdt een overzicht bij van jouw vervoeronkosten. 
Je vult de observatie- en inclusiefiches wekelijks aan. 

 
Logistiek 

Je deelt dagelijks het 10 uurtje en 4 uurtje uit aan de kinderen. 
Je gaat discreet na of alle kinderen eten mee hebben. Indien niet, haal je een lunch op. 
Je maakt samen een weekschema voor extra taken en volgt het mee op. Je voert dagelijks jouw extra taken 
uit. 
Elke dag ruim je het gebruikte materiaal en je lokaal netjes op. 
Je maakt samen het opruimplan en volgt het mee op. Je neemt taken op in het opruimplan. 

 
 


