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Taken van de Kinderstaf (Ki.S.) 
 

De Ki.S.: 

- Verzorgt de kinderactiviteiten (4 t/m 11 jaar) in de ochtend. 

- Is betrokken bij het vooravondprogramma. 

- Verzorgt het voorlezen voor de kleintjes na het vooravondprogramma. 

- Is verantwoordelijk voor de inventaris van de SFE. 

 
Voorbereiding 

 

1. Stafvergaderingen: 

 De Algemene Staf (A.S.) organiseert de beide stafvergaderingen. Er wordt naar 

gestreefd dat iedereen aanwezig is. De reiskosten voor deze twee stafvergaderingen 

worden vergoed (openbaar vervoer 2e klas of een vast bedrag per km binnen Nederland).  

 Overleg tussen Dansstaf (D.S.), Muziekstaf(M.S.) en Zangstaf (Z.S.) is zinvol voor wat 

betreft het vooravondprogramma en het kennismakingsprogramma op zondagmiddag.  

 De reiskosten van één extra vergadering kunnen worden gedeclareerd. 

2. Het kinderprogramma: 

 Spreek onderling af hoe je de voorbereidende werkzaamheden verdeeld en gaat 

uitwerken. 

 Uitzoeken van de spel en knutselactiviteiten. 

 Uitzoeken van de dansen en muziek. 

 Uitzoeken van mogelijke invulling van het vooravondprogramma + voorlees boeken. 

 Benodigde materialen regelen of aanschaffen.  

 Van te voren denken aan alternatieven voor als het weer plotseling omslaat bij 

buitenactiviteiten. 

3. Verdere taken 

 Wat je hebt toegezegd te zullen doen bij de stafvergaderingen. 

 
Op het kamp 

 Kinderactiviteiten in de ochtend verzorgen. Hiervoor kunnen twee binnenruimtes en de 

grote tent gebruikt worden.  

 Deelnemen aan de dagelijkse stafvergadering. 

 Dagelijkse overleggen over het vooravond programma. 

 Voorlezen van de kleintjes na het vooravondprogramma. 

 
Inventaris en andere materialen 

 De Ki.S. is verantwoordelijk voor de SFE kinderinventaris. 

 De Ki.S. is verantwoordelijk voor een goed gebruik en het weer laten opruimen van het 

kinderspel- en knutselmateriaal en van de kinderlokalen. 

 

Aan het eind van het kamp:  

 Laat de kinderlokalen netjes opgeruimd en schoon achter voor het volgende kamp. 

 Je bent verantwoordelijk voor een goede overdracht: vul de checklist in. 

 
Aan het eind van het laatste kamp 

 Inventariseren van de spullen onder verantwoordelijkheid van de Ki.S..  

 Helpen bij de verdere eindopruiming, instructie door de A.S. 
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Uitwerking taken, tips en suggesties  
 

Het kinderprogramma: 

 Houd rekening met de samenstelling van de kindergroep. Zodra de 

deelnemerslijsten bekend zijn, heb je een beeld van het aantal kinderen dat aan de 

kinderactiviteiten kan deelnemen.  

 Het kinderprogramma is voor kinderen vanaf 4 jaar die een normaal kinderprogramma kunnen 

volgen. Als bij de eerste ochtend blijkt dat er (te) veel kinderen zijn die speciale aandacht 

nodig hebben, bespreek dit dan meteen op de stafvergadering ’s middags. Vind met elkaar – 

en de ouder(s)- een oplossing en worstel niet de hele week door. 

 Gebruik een lokaal met ramen als je basislokaal (zie plattegrond in bijlage). 

 Overleg tevoren met M.S. & Z.S. over het gebruik van de binnenruimtes in de ochtend, zodat 

je geen hinder van elkaar hebt als je er gelijktijdig bezig bent 

 Er is geen aparte tienerstaf. Op de stafvergadering wordt besproken of er wat voor tieners 
georganiseerd (of in gang gezet) moet worden en wie dat dan doet. Dit is niet perse een taak 

voor de Ki.S. want die heeft al een intensieve taak. 

 Vaak worden de volgende activiteiten aangeboden: dansen, spel-, mime-, toneel-, 

handvaardigheid- en muziekactiviteiten.  

 Je kunt de M.S. / Z.S. vragen of ze een keer wat met de kinderen willen doen. 

 Het kan handig zijn om de kinderactiviteiten bijv. 10 min. langer te laten duren dan de andere 

workshops, zodat de ouders hun kleine kinderen makkelijker kunnen ophalen. Maak hierover 

afspraken. 

 Kinderen die onder je hoede zijn toevertrouwd, mogen niet zomaar het kinderprogramma 

verlaten. Maak werkbare afspraken met de ouders over wie verantwoordelijk is voor het kind. 

 

Dansprogramma: 

 Bij het aan te bieden dansprogramma kan bijvoorbeeld een dans aangeleerd worden waar de 

volwassenen tijdens het vooravondprogramma met plezier aan mee kunnen doen zonder zich 

“kinderachtig” te voelen.  

 Andersom kunnen de kinderen soms ook een (eenvoudige) dans uit het volwassenenprogramma 

leren. De kinderen vinden het prachtig als ze met de ‘groten’ mee kunnen doen. Je kunt de 

kinderen dan de dans laten voordoen om hem vervolgens met z’n allen te dansen. 

 Er is op De Haverkamp een aantal mapjes met bladmuziek van kinder-, en familiedansen. In de 

bijlagen vind je een overzichtslijst ervan. Als je hieruit een keuze maakt, is de kans groot 

dat M.S. of deelnemers de dans kunnen spelen. 

 

Extra optreden: 

 Het werken aan kleine ‘projecten’ die tot een ‘optreden’ leiden, kan (vooral bij jongens) zeer 

motiverend werken. De voorstelling kan dan worden opgevoerd bij de thee, 

vooravondprogramma of op de slotavond. 

 

Middagprogramma: 

 Er is ’s middags geen kinderprogramma onder leiding van de kinderstaf.  

 Het is natuurlijk wel mogelijk dat deelnemers ’s middags kinderactiviteiten aanbieden (via de 

intekenlijst, coördinatie door de A.S.). 

 Bij het tentenveld staat een kist met buitenspel materiaal. Dit kan worden (aan)gevuld vanuit 

het algemene budget van de SFE. 
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Inventaris: 

 De SFE beschikt over een ruime inventaris voor de kinderactiviteiten. Deze materialen staan 

bij Eef Nijhuis en Marian Kamminga in opslag en worden door hen ook gebruikt en weer 

aangevuld.  

 In de bijlage vind je een globaal overzicht van de materialen die tot je beschikking staan. 

 Specifieke materialen, nodig voor je programma, kan je zelf tevoren al aanschaffen. Dit wordt 

betaald uit het bedrag dat beschikbaar is voor uitwerking van het kampthema. De AS 

beheert dit budget, overleg tevoren wat mogelijk is. 
 Neem wat er is overgebleven mee naar huis of deel het uit aan belangstellenden. Laat niet de 

volgende kampen met de spullen zitten! 

 In de brief aan de deelnemers kan gevraagd worden of de deelnemers zelf bepaalde spullen 

meebrengen (b.v. als je t-shirts wil gaan beschilderen, wc rolletjes e.d.). 

 Zorg ervoor dat de volgende kinderstaf niet met tekorten begint en laat al op vrijdag 

aanvullen.  

 

Invulling van het vooravondprogramma: 
Het is de bedoeling dat het vooravondprogramma voor iedereen is. Hier wat ideetjes om ervoor 

te zorgen dat iedereen elke avond weer bij de grote tent zit te wachten op wat komen gaat. 

 Mogelijke onderdelen: familiedans –kampkrant – acts – samen zingen – koffie/thee.  

 Soms wordt begonnen met koffie/thee en zingen (de koffie zorgt ervoor dat men op tijd 

komt, zingen uit de mappen geeft de gelegenheid om probleemloos aan te schuiven, 

koffie/thee corveeploeg kan dan bij het vooravondprogramma zijn) 

 dansen waar iedereen aan mee kan doen (zie ook de bijlage voor tips en de danslijst waarvan 

bladmuziek aanwezig is) 

 spelletjes (hoe gekker hoe leuker) 

 optredens (van kinderen of volwassenen) 

 kampkrant  

 een verhaal dat uitgebeeld wordt en waar elke avond andere mensen in spelen terwijl de rollen 

hetzelfde blijven  

 zingen uit de SFE liedbundel, al of niet o.l.v. zangstaf 

 een steeds wisselende presentator van het programma, of een presentator aangepast aan het 

thema 

 

Muziekinstallaties: 

 Voor het dansen in de binnenruimte is een draagbare muziekinstallatie met CD en 

aansluitmogelijkheden voor digitale muziekdragers (zie bijlage).  

 In de grote tent is een CD speler aanwezig, geen microfoon, wel een MD-speler. Deze SFE set 

kan maar 1 ding tegelijk aan, dus als je er een microfoon op aansluit, kan ie niet tegelijkertijd 

muziek afspelen.  

 De installatie is geschikt voor versterking in de tent en minder voor erbuiten. Daarvoor zijn de 

boxen te klein. Houd daar rekening mee bij het avond/familieprogramma. 
 


