THEMAKIEZER:
WERK EEN THEMA UIT
STAP 1: KEN JE DOELGROEP
Voor welke leeftijdsgroepen is het thema bedoeld?

STAP 2:
THEMA

KIES

SAMEN

EEN

Hou rekening met de interesses en de leefwereld van de
kinderen. Als het thema de kinderen aanspreekt ben je al half
geslaagd in je opzet.

Betrek alle animatoren bij het kiezen van een thema.

Meer weten over verschillende leeftijdsgroepen en hun
kenmerken? Meer info vind je op onze website via de QR-code.

Je kan nog meer brainstormtechnieken downloaden op onze
website via de QR-code.

Gebruik hiervoor dit beslissingsschema.

STAP 3: MAAK HET THEMA
LEVEND

(nog) niet
realiseerbaar

Download ook onze inspiratiebundels:
Inspiratiebundel voor spel en speelplezier
ABC voor inclusie

gewone ideeën

originele ideeën

Witte ideeën

Gele ideeën

Niet realiseerbaar en niet
origineel.
Op deze ideeën moet je
dus niet stemmen

Ideeën voor de toekomst.
Uitdagingen, dromen.
Visiebepalend
Richtiggevend

Blauwe ideeën

Rode ideeën

Makkelijk door te voeren
voorbeelden.
Weinig inspanning,
weinig risico, veel
draagvlak.

Innovatieve, opwindende
ideeën.
Onderscheidend
Geven energie

How?

Denk na over de inkleding van het thema: maak het thema
blijvend zichtbaar op het plein.

Begin de dag met een gezamenlijk moment rond het thema.
Werk toe naar een (spectaculair) slotmoment.
Een toonmoment voor de andere groepen of voor de ouders.
Een zoektocht.
Escape room.
Een feestje.
Nog op zoek naar concrete ideeën en filmpjes? Scan de QR-code!

realiseerbaar

Zorg voor een themalied. Kies een bestaand of maak er zelf één.
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STAP 4: ZORG VOOR
GEWELDIGE ACTIVITEITEN
Zorg voor een gevarieerd aanbod: beweging, fantasie, regelspel, open
ended, actief, rustig, expertimenteren, binnen, buiten ...
Maak de activiteiten talig met onze checklist.
Zorg voor een duidelijk en heldere speluitleg.
Zorg ervoor dat het thema zich als een rode draad doorheen de
activiteiten kronkelt.
En daag elkaar uit om 'gewone spelen' een nieuwe twist te geven!
Meer weten? Scan ook nu de QR-code.

