Tips &
Tricks

Tips & tricks

voor animatoren

de maafte - WAT ZIT ER IN SPEL?

animator

uidelijke
speluitleg

 Wat is het doel?
 Hoe bereiken ze het doel?
 Waar moeten ze op letten?

en
spelleider

Eén baas
 doet speluitleg.
 geeft begin- en eindsignaal.

M
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Don Bosco

ateriaal

 Maak een lijstje en verzamel op voorhand.
 Ruim ook op!

nimatie

 Zorg voor een thema en inkleding.
 Wees enthousiast.

angepast
aan het kind

 Wat kunnen ze?
 Wat willen ze?
 Wat vinden ze leuk?

air play

 Eerlijke regels en duidelijke regels.
 Goede opvolging regels.
 Niet elk spel moet competitie zijn.

errein

 Duid duidelijk aan waar je wel en niet mag spelen.
 De grootte van je terrein bepaalt
hoe moeilijk je spel wordt.
 Kies de juiste ondergrond voor je spel.

ind- en
beginsignaal

 Spreek duidelijk af met welk signaal je
begint en eindigt.
 Eindig je spel op zijn hoogtepunt,
laat het niet doodbloeden.
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HOE BEDENK IK EEN THEMA?

# ik

ben een

Don Bosco

animator

Locatiewijzer

Diamant

 Kies een land, beroep of tijd. Kies
eventueel 2 verschillende onderwerpen.

 Kies een gemakkelijk woord
en schrijf het boven aan je pagina.

 Schrijf typische dingen over je
onderwerp op papier.

 Schrijf de eerste 2 woorden op die te 		
maken hebben met dit woord eronder.

 Maak vanuit deze dingen een nieuw
thema of personage.
Dit hoeft niets meer te maken te hebben
met je land, beroep of tijd.

 Bij elk van deze 2 woorden schrijf je 		
opnieuw 2 woorden op. Herhaal dat zo
vaak je wil.

“Amerika in het Wilde Westen”
cowboys
saloons
strohalmen
sheriff

Voorbeeld

lon
“ Beauty sa
n
voor hekse
rs”
		 en jage

Bakkerij
Brood
Bloem

heksenjacht
The Daltons

’s nachts

kaas

Rozen tarwe Frans Melk
Boerderij

donker

geweld

eng maan politie boksen

melkmeisje

Boerendochter

ruimte

vechten

ruimtepiraat

Boerderuimtegevecht

Associatief
 Schrijf per persoon 1 woord
op je eigen papier.

Voorbeeld
Blad 1:

Blad 2:

Blad 3:

 Geef je papier door naar links.

Duitsland

Indiaan

Auto

Berlijnse bol

Tipi

Band

Pudding

Kamperen

Muziek

Dessert

Kampvuur

Radio

Restaurant

Brand

Televisie

Ober

Natuurramp

Opnamestudio

Kok

Tornado

Camera

 Schrijf 1 woord op dat je doet denken
aan het woord dat al op het papier 		
staat.
 Herhaal 5 à 10 keer.
 Verzamel alle eindwoorden
en maak er een thema van.

“Caught on camera:
tornadosoep valt kok aan.”
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Voorbeeld

 Ga nu omgekeerd te werk: combineer
de 2 woorden tot een nieuw woord.
Doe dat tot er nog maar 1woord/zin 		
overblijft. Gebruik dit als thema.
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hoe maak ik een origineel spel?

# ik

ben een

Don Bosco

animator

Materiaalmagazijn

Spel elementair

 Duik in je materiaalkot
en neem 3 willekeurige voorwerpen.

 Kies een bestaand spel en schrijf de 		
belangrijkste spelelementen op
(aantal spelers, tijd, doel van het 		
spel, terrein, materiaal)

 Wat hebben ze met elkaar gemeen
of wat is het verschil?
 Maak vanuit de verschillen / gelijkenissen
je spelelementen.
 Bedenk je speldoel op basis
van je spelelementen.
 Verzin er een thema bij.
Voorbeeld
Stoel, bal en badmintonraket
Een team bestaat uit 5 spelers en 3 stoelen. Te allen tijde
mogen er maar 2 stoelen bezet zijn door spelers. Je scoort een
punt als de bal door de poten van een van de stoelen van je
tegenstander rolt. De bal mag enkel aangeraakt worden door je
badmintonraket.

#viral
 Kies een tv-programma, game, 		
video, sprookje...

 Verander een heleboel van deze regels!
 Geef het spel een nieuwe naam en thema!
Voorbeeld
Basisspel		
 2 teams
 1 voetbal		
 Spelen met voeten
en geen handen
 Voetbalveld
 Doel v/h spel:
de bal in de goal krijgen
 Elkaar aanraken mag

					
Nieuw spel
 4 teams
 5 tennisballen
 Spelen met voeten
en handen
 Bos
 Doel v/h spel:
bal uit je kamp houden
 Elkaar aanraken mag niet

(Schot in) De Roos
 Teken een cirkel en verdeel die
in 6 stukken.
 Schrijf in elk partje een bestaand spel.

 Schrijf de belangrijkste elementen op
(aantal spelers, tijd, doel, terrein, 		
materiaal...)

 Kies nu 2 of 3 spellen en combineer 		
de belangrijkste spelelementen
(doel, spelers, teams...)

 Maak met die elementen een nieuw spel.

 Geef het spel een nieuwe naam en thema!

1 team

Doel team: zo veel mogelijk
opdrachten winnen.

Met de behaalde punten
kunnen ze hout verdienen om
een hut te bouwen.

Doel mol: opdrachten
verliezen.

De hut moet gebouwd worden
volgens het bouwschema.

je
ke
rt

tik

o

Opdrachten uitvoeren tegen
de tijd.

Elke opdracht die ze vervullen,
is een bepaald aantal punten
waard.

g
ate

1 speler werkt stiekem tegen

str

Samenwerken

2 teams moeten de boot van
de tegenstander doen zinken.
verstoppe
zeeslag
Dat doen ze door bommen af
rtje
te vuren op de kaart van de
tegenstander. De tegenstander
heeft een geheime duikboot
liggen op zijn eigen kaart. Als
de bommen de hele duikboot
geraakt hebben, is het spel afgelopen. Bommen kunnen
gebouwd worden uit ijzer. IJzer verdien je door tegenstanders te
verslaan in een schaar-steen-papiergevecht of je kan het stelen
in het kamp van de tegenstander.
ng

De groep krijgt een groot blad
met 15 opdrachten.

l

De Mol

Nieuw spel

a
etb

Nieuw spel

vo

Voorbeeld

Voorbeeld

Pa

 Verzin een nieuwe naam en een thema.
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omgaan met gedrag
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HOOFDANIMATOR
STRAF & BELONING
BLUSSEN
PREVENTIE
 Ken je groep en maak afspraken.

“Goed zo!”

 Gebruik De Maafte in je spel.

“Wat een
leuke dag
!”

 Beloon goed gedrag.

 Zeg er kort iets over - “ik-boodschap”
 Negeer soms eerst even.
 Straf zo weinig mogelijk.
 Geef hen iets om naar uit te kijken als ze zich gedragen.
Maak duidelijk welk gedrag je verwacht:
“Als je de rest van het spel niemand duwt,
een verwachting
mag jij vanmiddag het eerste spel kiezen.”
een beloning
 Gaat het te ver? Is er fysieke agressie?
Vraag dan hulp aan de hoofdanimator / verantwoordelijke.
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 Maak een grapje in plaats van boos te worden.

Tips & tricks

Tips &
Tricks

voor hoofdanimatoren

adviesch - feedback geven
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 Begrijp ik wat hij/zij zegt?
 Begrijpt hij/zij wat ik zeg?
 “Hoe zou je het anders aanpakken?”

oseren

 Kies 1 of 2 belangrijke punten die je wil meegeven.
 Trop is te veel!

ragen

 Laat zo veel mogelijk uit hem/haar komen.
 Stel vragen over hoe hij/zij het beleeft heeft.

k-boodschap  Vertel wat jij zag en hoe jij je erbij voelt.
Dat komt positief over en is nooit fout.

venwicht

 Benoem bij werkpunten ook een mogelijke
oplossing of bevraag
“Hoe zou je het anders kunnen aanpakken?”

uggestie

 Naast werkpuntjes moet je ook uitblinkmomentjes
benoemen.

oncreet

 Geef voorbeelden als je werkpunten
of uitblinkmomentjes benoemt en vraag verder.

ouding

 Wees open en luister aandachtig.
 Denk aan je verbale en non-verbale expressie.
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Omgaan met agressie
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Agressie in 4 fasen
 Onrust
Gedrag: kleine vorming van agressief gedrag: onrustig worden,
		
stem verheffen, uitschelden
Omgaan: afspraken herhalen, afleiden, humor, positief gedrag benoemen,
		
grenzen duidelijk maken.
 Escalatie en crisis
Gedrag: aanhoudend roepen, fysieke agressie naar anderen,
		
omgeving of zichzelf. Denkt niet helder na.
Omgaan: altijd eigen veiligheid eerst!

 Als het kind wel een gevaar is voor anderen/zichzelf:
			 neem zijn of haar pols en schouder vast terwijl je zegt dat je dat
			 gaat doen en loop naast het kind (niet achter hem of haar).
			 Gebruik fysieke kracht enkel als laatste redmiddel.
 Begeleid het kind naar een prikkelarme ruimte
			 en laat hem of haar met rust als dat kan.
Blijf praten tegen het kind. Zeg wat je verwacht en vraag mee
			 te werken. Praat niet over het probleem of de oorzaak.
 Afkoeling
Gedrag: kind begint te kalmeren na crisis. Is nog duidelijk boos,
		
maar toont geen agressie meer naar jou of zichzelf.
Omgaan: geef het kind rust. Blijf aanwezig, praat weinig, en nooit over wat er
		
gebeurd is. Vraag het kind teken te geven als hij of zij een gesprek wil.
 Rust
Gedrag: het kind heeft zelfcontrole en is rustig. Het kind voelt zich wat down.
Omgaan: ga in gesprek over de gevoelens, niet over de specifieke inhoud en oorzaak.
		
Wees er voor het kind en maak goede afspraken.

Verantwoordelijke uitgever: Guido Stoop, Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee

 Als het kind geen gevaar is voor anderen/zichzelf:
			 laten uitrazen/weglopen, volgen vanop een afstand,
			 liefst in zijn of haar gezichtsveld (niet achter de rug).
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Dagevaluaties
Doel: groepsgevoel versterken, aandacht krijgen, peilen naar gevoel
animatoren.
Aandachtspunten: Hou het kort, maak tijd voor uitgebreide evaluatie
in persoonlijk gesprek, peil naar gevoel.
 Maak het opzichtig!
Zorg voor beweging, laat het antwoord duidelijk zijn zonder woorden.
Voorbeeld: maak een toren met bakken,

			

hoe hoger je toren hoe beter je het vond.

 Maak het persoonlijk!
Vraag naar specifieke momenten of ervaringen. Hou het niet algemeen.
Voorbeeld: Waar heb jij in uitgeblonken vandaag?

Waar heeft je partner in uitgeblonken vandaag?

 Maak het origineel!
 Zorg ervoor dat ze niet steeds hetzelfde moeten doen,
		 zowel qua inhoud als werkvorm, gebruik attributen.
Voorbeeld: Doe het in je weekthema, stel specifieke vragen

				
				

die humor bevatten. Wat was je ‘Dit ging volledig
mis-moment’?

 Zorg dat er nagedacht moet worden!

Voorbeeld:

niet:
		
wel:
		

hoe leuk was je dag? Hoe tof was je dag op een schaal
van 1 tot 10?
hoe leuk was je voormiddagspel op een schaal
van 1 tot 10?

Ventiel©

 Stel specifieke open vragen waar je een moment
		 of gevoel bevraagt.
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