


Vrijdag 13/03
Afspraak aan Leuven station

Busreis
Busreis van Leuven station (Diestsepoort) naar Zozimus
Onthaal + inloop
Iedereen stroomt binnen. Kleine activiteit om te doen terwijl we wachten tot iedereen er is.  

Kennismaking + teambuilding 
Maak kennis met de rest van je team. Probeer samen enkele uitdagingen tot een goed einde te brengen. 

Ontspanning 
Samen ontspannen, elkaar beter leren kennen, rustig bekomen van de eerste indrukken en tijd om te gaan slapen.

19.30 – 20.00

20.00 – 20.30 

20.30 – 21.30 

21.30 – 22.30 

22.30 - ….

Zaterdag 14/03
Ontbijt

Introductie Thema
Maak kennis met het thema van jouw speelweek! Wat verwacht Jonge Helden inhoudelijk van het thema? Welke 
gastmedewerking is er voorzien? Hoe kijken kinderen naar dit thema?

Brainstorm 
Eindelijk zelf aan de slag! Je denkt samen met je team na over de krijtlijnen van jouw speelweek.

08.00 – 9.15

9.30 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 13.00 Vorming 
Jonge Helden biedt jouw de keuze tussen verschillende sessies: 
• In- en uitloopactiviteiten op je speelweek (niveau S+A)
• Nog te bepalen (niveau S+A)
• Hoe begeleid ik een stage van een stagiair HA? (Niveau HA)



14.00- 16.30

18.00 – 19.00

19.00 – 20.30

20.30 – 22.00

22.00 – 22.30

22.30 - ….

16.30 – 18.00

Rode draad
Nu de brainstorm erop zit, is het tijd om alle ideeën te filteren naar een fijne verhaallijn voor je initiatief.

4-uurtje 
Tijdens het vieruurtje maak je uitgebreid kennis met het kader van Jonge Helden.

Terugkoppeling Projectgroepen 
Jonge Helden zet in op participatie! Enkele vrijwilligers engageerde zich het voorbije half jaar in een projectgroep. In 
kleine groepjes kom je te weten waar de projectgroepen mee bezig zijn, en wat hun werk kan betekenen voor jouw 
initiatief. 
Terugkoppeling van projectgroepen: 
• Aandenken deelnemers 
• Inclusiekoffers 
• Instagram take-overs 
• Spelkoffers

Aanbod per functie 
• S = Stagi-binding 
• A = Nog te bepalen
• HA = Is jouw rode draad JH-Proof? Intervisie en uitwisseling over de rode draad

Avondmaal 

Team-moment 
Tijd om even samen terug te blikken op de dag.  
 

13.00 – 14.00

16.00 – 16.30

Middagmaal

Feestje 
Samen ontspannen, zingen en dansen om te vieren dat de Jonge Helden zomer eraan komt. 

Avondactiviteit 
Na inspanning is het tijd voor ontspanning! Een spel 



Ontbijt

Voorbereiding raamprogramma
De teams hebben tijd om de rode draad verder te fine tunen en deze te verdelen over de blokkenplanning van de 
speelweek. 
Denk tijdens deze bolk zeker al eens na wat soort activiteit je aan welk element uit de verhaallijn wilt koppelen. 
Idealiter wordt er ook al een aanzet gedaan  voor de spelen zelf, zodat alle begeleiders voldoende ideeën hebben 
om de activiteiten verder uit te werken. 

Technische uitleg Planningstool
Nu het raamprogramma klaar is, is het tijd om de rest van het kamp uit te werken. Benieuwd hoe je dit doet bin-
nen de nieuwe planningstool op vrijwilligers.jongehelden.be? Dat kom je te weten tijdens deze blok.

08.00 – 9.15

Middagmaal 

Opkuis 
Tijd om alles op te ruimen

Met de bus terug naar Leuven 

De bus stopt aan het station van Leuven 
Iedereen is vrij om te vertrekken naar alle hoeken van Vlaanderen 

Wegwezen-bundel 
Hoe  maak je een leuke teaser voor je Jonge-Helden vakantie? Tijdens dit inspiratiemoment krijg je enkele tips en 
krijg je tijd om zelf al eens na te denken met je team over hoe jullie de deelnemers van jullie initiatief op voorhand 
al kennis kunnen laten maken met een aantal elementen uit jullie verhaallijn. 

9.30 – 11.30

9.30 – 11.30

12.00 – 13.00 

14.30 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 

13.00 – 14.30

Zondag 15/03


