
 
Hoe ziet een dag als speelambassadeur eruit? 

We kunnen ons voorstellen dat je nieuwsgierig bent hoe een dag als speelambassadeur eruit 
zal zien. Als je speelambassadeur wordt, zal je eerst een introductiedag bijwonen. Onderaan 
het document vind je de schema’s zoals deze vorig jaar waren. 

Tijdens de introductiedag word je voorbereid op je functie als speelambassadeur. De lunch 
wordt verzorgd daarna zal er een voorstelrondje plaatsvinden. Vervolgens wordt het hele 
project uitgelegd, wat jouw taken zullen zijn en er is ruimte voor vragen. 

Tijdens de introductiedag zal je ook in groepjes een activiteit bedenken en uitwerken. 

Daarnaast worden er ook administratieve dingen geregeld zoals bijvoorbeeld je contract en 
een VOG. Er is ook de mogelijkheid om aan het eind van de dag de locatie waar jij 
speelambassadeur zult zijn te bezoeken, zodat je weet waar je moet zijn. 

Een dag als speelambassadeur 
Als je de introductiedag eenmaal hebt bijgewoond ben je er klaar voor om als 
speelambassadeur aan de slag te gaan. Als je 18+ bent, kun je samen met de andere 
speelambassadeurs verblijven op een camping in de stad Groningen. Op de camping kun je 
gezellig samen eten en de avonden gezellig met elkaar doorbrengen.  

Je zult je dag beginnen met de voorbereidingen van de activiteiten. Rond een uur of 11 begin 
je met het klaarzetten van alle benodigdheden die je die dag nodig zult hebben. Vanaf half 1 
zullen de kinderen langzaam binnen komen lopen en om 1 uur beginnen de activiteiten. 
Deze duren tot ongeveer half 4. Dan gaan de kinderen langzaamaan weer naar huis. Aan 
het einde van de dag zal je met je groepje nog even reflecteren en dan zit de dag erop. Je 
kunt dan naar huis gaan, of gezellig naar de camping gaan met je mede-speelambassadeurs 
(mits je 18+ bent). 

Heb je nog meer vragen of wil je, je aanmelden? Stuur dan een mailtje naar 
speelambassadeurs@speeltuinengroningen.nl  
 

  



Voorbeeld schema introductiedag 

Tijd Activiteit 

12.00 – 12.10 Inloop 

12.10 – 12.30 Lunch 

12.30 – 12.50 Intro + voorstelronde 

12.50 – 13.10 Introspel 

13.15 – 13.45 Uitleg geheel project + vragen 

13.45 – 14.15 Activiteiten bedenken blanco 
activiteitenschema 

14.15 – 14.25 Bespreken activiteit 

14.25 – 14.30 Afscheid jeugdwerkers 

14.30 – 14.50 VOG + vrijwilligerscontracten + andere 
administratie 

14.50 – 15.00 Afsluiting bijeenkomst 

15.00 – 15.30 Speelambassadeurs waar nodig even langs 
eigen locatie 

 

Voorbeeld Activiteitenrooster  
Dag Tijd Activiteit Activiteit  

Week 31    

Ma 3 aug 12.30 – 13.00  Inloop Inloop 

13.00 – 15.30  OPENING Race parcours 

15.30 – 16.30   Uitloop Uitloop 

Di 4 aug 12.30 – 13.00  Inloop Inloop 

13.00 – 15.30  Djembé Tikspelen 

15.30 – 16.30   Uitloop Uitloop 

Wo 5 aug 12.30 – 13.00  Inloop Inloop 

13.00 – 15.30  Zandsculptuur 
workshop 

Schilderijen maken 

15.30 – 16.30   Uitloop Uitloop 

Do 6 aug 12.30 – 13.00  Inloop Inloop 

13.00 – 15.30  Flessenvoetbal Slijm maken 

15.30 – 16.30   Uitloop Uitloop 



Vr 7 aug 12.30 – 13.00  Inloop Inloop 

13.00 – 15.30  Bingo Afsluiting 

15.30 – 16.30   Uitloop Uitloop 

 


