TAKEN (STAGIAIR) HOOFDANIMATOR
De Hoofdanimator (HA) – Stagiair Hoofdanimator (SHA)
Taken VOORAFGAAND aan het VBW





De HA doet inspiratie op over het thema van zijn of haar vakantie
De HA is aanwezig op de CoHachdag ter voorbereiding van de zomer.
De HA stelt zich voor aan het team en laat weten op welke manier hij of zij bereikbaar is
De HA zorgt voor de concrete, inhoudelijke voorbereiding van het VBW1:
o Kennismakingsmoment
o Voorbereiding brainstormsessie
o Begeleiding tijdens het uitschrijven van de rode draad en het opbouwen van het
raamprogramma

Taken OP het VBW
 De HA begeleidt bovenstaande sessies.
o De HA trekt de brainstorm op gang, indien nodig kan hij of zij deze ook afremmen. De
HA kan de output tot een werkbaar geheel herleiden.
o De HA moet in staat zijn om, samen met het team, een evenwichtig raamprogramma
op te stellen.
o De HA is verantwoordelijk voor het verhaal en de rode draad.
 De HA zorgt voor een aangename sfeer in het team en maakt reeds afspraken.
 De HA maakt een goed verslag op van de voorbereidingen waarin zowel de thematische als
de praktische handvaten voor de vakantie aan bod komen.
 De HA verdeelt op het einde van het VBW de taken op een evenwichtige manier tussen de
teamleden.
 De HA verdeelt, in overleg, de opvolging van de voorbereiding tussen zichzelf en een
eventuele SHA. Zij verdelen eventueel ook de feedback.
 De HA bewaakt de Jonge Helden-filosofie.
 De HA zorgt ervoor dat elk teamlid zowel op de voorbereiding als tijdens de vakantie aan bod
komt. Hij of zij stimuleert het team om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
 De HA heeft een voorbeeldfunctie op het VBW.
 De HA is de contactpersoon tussen het kader en het team.

Taken DIRECT na het VBW
 Als de HA een Facebookgroep aanmaakt voor zijn of haar team, dan is het fijn als Kn ut
toegevoegd wordt zodat het kader nog beter kan inspelen op de vragen of de opvolging.
 De HA herhaalt de afspraken en taakverdeling voor het team zodat iedereen goed op de
hoogte is.
 De HA schrijft de rode draad neer in MiRa en vult het raamprogramma aan, binnen de
opgegeven deadlines.
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De HA zal hier tijdig aan herinnerd worden door het kader en kan ook daar terecht voor ondersteuning en coaching

Taken NA het VBW
 De HA moet op een degelijke en vriendelijke manier feedback
kunnen geven op de voorbereidingen van de activiteiten van ieder
teamlid, niet enkel de stagiairs.
 De HA moet in staat zijn om zelfstandig ‘knalactiviteiten’ te kunnen uitwerken.
 De HA is (evt. in samenwerking met de SHA) verantwoordelijk voor de opvolging van de
stagiairs.
 De HA zorgt er voor dat de materiaallijst tijdig (volgens de opgegeven deadline) ingevuld bij
het kader geraakt.

Taken TIJDENS een vakantie
 De HA moet op een degelijke en vriendelijke manier feedback kunnen geven op de
volbrachte spelen en op de kennis, vaardigheden en attitudes van elk teamlid.
 De HA (evt. in samenwerking met de SHA) zorgt voor een gepaste evaluatie en begeleiding
van de stagiair-animatoren.
 De HA staat in voor de evaluatie en begeleiding van de SHA.
 De HA is het aanspreekpunt voor de ouders. Het zij tijdens het slot- en onthaalmoment op
kampen of tijdens de voor- en na-opvang op speelweken.
 De HA zorgt voor gepaste en informele contacten met de gastmedewerkers, kookploeg,
conciërge, ….
 De HA bereidt de nodige vergaderingen voor en zit deze, eventueel in samenwerking met de
SHA, ook voor.
 De HA ziet er op toe dat alle evaluatieformulieren ingevul d worden.
 De HA is verantwoordelijk voor het bijhouden van de nodige administratie tijdens de vakantie
en zorgt voor een volledig afgewerkte hoofdanimatorenmap tegen het einde van de week 2.
 De HA coördineert samen met het kader de eindpoets en ziet er op toe dat de locatie netjes
achtergelaten wordt.
 De HA overhandigt de verloren voorwerpen aan het kader op het einde van een vakantie.

Taken NA de vakantie
 De HA is aanwezig op het CoHach-weekend in het najaar om de zomer te kunnen evalueren.
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De HA zal daartoe de nodige informatie ontvangen van het kader, evenals een afvinklijst om na te gaan of alles
gebeurd is

