Spelinspiratie nodig? Er schuilen zotte ideeën
in jouw materiaalkot! Ontdek ze op p. 4.
S A M EN CHI R OL EI DI NG WO RD E N

2019-2020

Amuseer je zes dagen met zalig Chirovolk
Ontdek heerlijke Chiro-ideeën
Accu is dé Chirocursus voor leiding of wie leiding wil worden.
Is Chiro ook een belangrijk stuk van jouw
leven? Dan staat Accu op je bucketlist. Accu
is een van de dingen die je moet
meemaken als je leiding bent. Je komt
samen met jonge leiding om mooie
momenten te beleven. Een Chirocursus is
geen schoolse of saaie bedoening. Het is
een zalig Chirokamp vol spel en
uitwisseling van zeer interessante
Chirokennis. Je ontdekt tientallen handige
tips voor je leidingscarrière en maakt kennis
met vernieuwende spelinzichten. Een sterke
aanrader voor wie écht van Chiro houdt!
Bovendien kun je kennismaken met andere
leiding (in spe) tijdens gezellige
avondactiviteiten.
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Beleef een puur Chiromoment met
andere jonge leiding of aspi’s
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Ontdek waardevolle Chirokennis en
animatorskills
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Ontvang een officieel animatorattest
van de Vlaamse overheid

Dit ontdek je op Accu

ONTDEK DE ZEVEN
BOUWSTENEN VOOR
EEN ZALIG SPEL
DITMUSA en VOWAS zijn
geen namen van Italiaanse
dorpjes. Het zijn superhandige
vuistregels die je kunt
gebruiken bij het bedenken
van een spel. DITMUSA staat
voor Doel, Inkleding, Terrein,
Materiaal, Uitleg, Spelregels en
Aangepast. VOWAS betekent
Veiligheid, Observeren,
Waarderen, Aanpassen en
Stimuleren. Op Accu leer je
onder andere hoe je vlot je
activiteit kan uitleggen, leuke
tips om te variëren in je spel
of wat de kenmerken van een
‘goede begeleidingshouding’
zijn.

VERKEN CREATIEVE
BRAINSTORMTECHNIEKEN

MAAK KENNIS MET LEIDING
VAN OVER HEEL VLAANDEREN

Zit je soms eens vast op een
vergadering? Of wil je je
creatieve grenzen verleggen?
Op Accu maak je kennis met
enkele vernieuwende manieren
om creatief na te denken. Een
mooi voorbeeld is ‘negatief
brainstormen’: door een vraag
om te draaien en dan naar
oplossingen te zoeken, kun
je tot goede ideeën komen.
Voorbeeld: ‘Hoe zorg je ervoor
dat rakwi’s zich doodvervelen
op zondagmiddag?’ Geen
spel voorzien, saaie spelletjes
spelen, je voordoen als saaie
leiding. Door die oplossingen
om te draaien, verzin je
soms de gekste ideeën!

Leiding en aspi’s onder elkaar.
Veel hoeven we daar niet over
uit te leggen. Jonge leiding
met veel goesting in spelen en
zich amuseren, komt samen
op één plaats om aan Chiro te
doen en bij te leren over leiding
geven. Je wisselt uit over Chiro
en soms maak je er vrienden
voor het leven. Het is ook een
perfect moment om nog eens
samen met je medeleiding een
uniek Chiromoment te beleven.
Even weg van de wekelijkse
spelnamiddag en eens Chiro
ontdekken van een andere kant.
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SAMEN CHIROLEIDING WORDEN

De band die je opbouwt
met je leefgroep is zo
sterk! Ik ga hen zo hard
missen.

Een totaalbeleving waarbij je
massa’s nieuwe vrienden maakt
en waar je je kan verdiepen in het
leukste wat er is, namelijk
CHIRO!

Lotte Coen (LOM),
Chiro Eversheim uit Meise

Ruben Heirman,
Chiro Sint-Lutgardis uit Papegem

Op Accu leer je activiteiten te
maken die AF zijn.
Caspar De Rodder,
Chiro Zwalm

Op zoek naar een activiteit? Het materiaalkot- A B C brengt raad!
Het materiaalkot binnenstappen is de ideale manier om te beginnen brainstormen voor een nieuwe Chironamiddag.

A fvalbak: goal die je kan op

hangen, klep kan dienen als
lanceerplatform, dingen eruit
proberen te halen zonder dat de
klep dichtvalt, hindernis in par
cours, enz.

B lacklight: in de lokalen codes

aanbrengen met blacklightverf,
op leden, organiseer een fluo
party, enz.
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C ijferslot: mastermind, lasso
werpen, wie heeft de code van
jouw slot?, enz.

D oeken: ideaal om een schim

menspel mee te spelen, kam
pen bouwen, fakkels maken, in
repen knippen en er versiering
mee maken door ze aan een
koord te knopen en op te han
gen door het materiaalkot/over

het terrein, een sauna/zweethut
bouwen, enz.

schijnen om te kijken waar je
naartoe moet), enz.

improspel waarin je een hand
tas verkocht moet krijgen, enz.

E mmer: stappelen en om

G ips: maak er eigen lampen

I Js: blokken om een iglo mee te

kegelen, gaatje in maken en een
constructie bouwen om zo een
eigen fontein te bouwen, enz.

F luohesje: prefect als 'handi

cap' tijdens een sluipspel, als
signaal gebruiken tijdens nacht
spel (ophangen en met zaklamp

kappen mee, standbeelden
maken, beperkingen opleggen
tijdens een spel door leden aan
elkaar te gipsen, enz.

H andtassen: vind de vrouw op

de markt met de juiste handtas,

bouwen, voorwerpen invriezen
in een ijsblok, enz.

J utezak: vullen met water
ballonnen en de dichtgebonden
zak gebruiken als bal bij rugby,
nog eens klassiek zaklopen, enz.

Krijg het animatorattest
Accu was een leerrijk en plezant
avontuur waar we met de leidingsploeg
veel zotte dingen beleefd hebben. Zo
waren de afwaswedstrijden aan tafel
legendarisch, konden we elke avond uren
babbelen en leerden we andere toffe
Chirogroepen kennen.
Charlotte Geboers,
Chiro Mikado uit Alken

K ano/kajak: omkantel

wedstrijd, mee op tocht nemen
maar de persoon die erin zit
mag de grond niet raken, enz.

L egoblokken: constructies

laten nabouwen zonder praten,
andere vorm van leventjes waar
bij grote blokken meer waard
zijn dan kleine, enz.

M atras: opblazen en aan elkaar

binden om zo een brug over het
water te maken, ideaal om een
chillhoek mee te maken, enz.

N ylondraad: dingen mee laten
zweven, struikeldraad met een

alarm aan, gaan vissen, hals
kettingen maken, enz.

O pblaasbanden: roei

wedstrijd, zoveel mogelijk op
geblazen banden in een auto/
kleine ruimte krijgen, enz.

P luimen: om uit te delen als

je een complimentje wil geven,
om van op een hoogte te laten
neerdwarrelen en leden te laten
gokken in welk vak de pluim zal
neerkomen, enz.

Q uizkaartjes: random quiz
moment in de loop van de
namiddag, antwoorden al op

Na Accu krijg je een animatorattest van de
Vlaamse overheid. Dat betekent dat je
enkele animatorcompetenties geleerd hebt
die zeer bruikbaar zijn in de Chiro en het
jeugdwerk. Zo ontdek je onder andere tips
over veiligheid, begeleiden, creativiteit en
meer over leefwereld van kinderen en
jongeren. Zo’n attest is niet het hoofddoel
van Accu. Het is wel een mooie meerwaarde
bij de zoektocht naar een job. Vermeld het
dus zeker op je cv!

voorhand geven, antwoord ge
ven en de leden de vraag laten
raden, enz.

R ekkertjes: knuffels laten

benjispringen, knikkerparcours
(takken in de grond en daar rek
kertjes tussen spannen), mond
harp, over je hoofd spannen en
zonder aan te raken naar be
neden proberen te krijgen, enz.

S pons: tienbal, onder je voe
ten binden en schoonmaken,
stempelfiguren uitsnijden, enz.

T ape: iemand omgekeerd in
tapen en over het terrein laten

lopen terwijl de anderen dingen
voor een dag, pimpen met an
gooien om die op die speler te
der materiaal en zo een show
laten kleven, monden dicht
organiseren, enz.
kleven, enz.
W inkelkar: crashen in een muur
U i: in je neus steken en om
van kartonnen dozen, een vlieg
het langst niet wenen, in een
tuig mee bouwen, gebruiken als
smokkelspel als smokkelwaar
bolderkar, enz.
gebruiken die opgegeten moet
Z onnebrillen: om ervoor te
worden als je gepakt wordt, als
zorgen dat je van elkaar niet ziet
tijdsindicator gebruiken (bij elke
naar waar je kijkt
laag die er af gaat, kom je dich
ter bij het einde van een spel),
enz.

V erkleedkleren: verkleed

naar een feestje/de stad gaan,
leden iemand anders laten zijn
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DAG 1

DAG 2

DAG 4

DAG 3

8:00

DAG 5

DAG 6

Help! Moeilijk gedrag

What’s next?
Animator in jouw groep

Help! Moeilijk gedrag

What’s next?
Animator in jouw groep

Wekken + ontbijt

9:00

THEMA

10:00

11:00

Zeven bouwstenen
voor een zalig spel

Nar, babysit of gids?
Invloed van begeleidings
houding op leden

Van ouders tot de bakker:
haal meer uit het netwerk
van je Chirogroep

Zeven bouwstenen
voor een zalig spel

Nar, babysit of gids?
Invloed van begeleidings
houding op leden

Van ouders tot de bakker:
haal meer uit het netwerk
van je Chirogroep

PAUZE

11:30

12:00
12:,30

LUNCH

14:00

15:00

Wat is een animator?

Groepsdynamica

16:00

Creatief denken 2.0

Omgaan met moeilijke
situaties

In actie!

Workshops

In actie!

VIERUURTJE

16:30
17:00

Activiteiten opbouwen
Ontdek de leefwereld
van je leden

Spelen begeleiden
met VOWAS

18:30

PAUZE

AVONDETEN

20:00

Ontdek de leefwereld
van je leden

Plan je namiddag

Blackboxen:
persoonsevaluatie

Waarden en normen
als animator

22:30

23:00
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Gezellige drink, feestje of andere avondactiviteit

Dit is een voorbeeld van een dagklapper. Die op jouw Accu kan er dus wat anders uitzien.

Zelfreflectie

Praktisch
PRIJS

ZO BEHAAL JE JE ATTEST

VOOR WIE

€ 157,50 euro *

Je kunt gerust mee op Accu
zonder voor het attest te
gaan, want dat is niet het
hoofddoel van de cursus. De
ervaring is het belangrijkste!
Wil je wel graag het officiele
animatorattest behalen?

Accu is er voor leiding en
leiding in spe die zin heeft in
een unieke Chiro-ervaring.

Volg dan drie eenvoudige
stappen.

LEIDING OP MAAT

 Ga zes dagen op Accu
 Geef in totaal vijftig uur
leiding bij je Chirogroep,
speelplein of andere
jeugdvereniging
 Volg een kort
reflectiemoment

Animatorcursus volgen met
een verstandelijke beperking
of gedragsstoornis? Dat kan
via Leiding Op Maat. Dat is
geen aparte cursus, maar
een traject om je zo goed
mogelijk te ondersteunen
voor, tijdens en na de Accu.

 Zes dagen en vijf
overnachtingen in een
Chirohuis
 Vijf keer volpension
(ontbijt, middagmaal,
vieruurtje, avondmaal)
 Deelname workshops en
activiteiten
 Attest van deelname
 Deelname
reflectiemoment
* Met het bewijs van deelname kun je
het cursusbedrag volledig of gedeeltelijk
terugbetaald krijgen van je gemeente.
Meer info vind je op chiro.be/
cursusterugbetaald.

VROEGBOEKKORTING!

ee weken voor
Schrijf ten laatste tw
in en betaal
sus
cur
de
van
de start
,5!
157
€
van
€ 150 in plaats

Je hebt je attest behaald!

Je kunt in principe mee op
Accu vanaf zestien jaar.*

* Je wordt zestien jaar in dat kalenderjaar.
Accu is niet geschikt voor keti’s. Voor
uitzonderingen neem je contact op met
vorming@chiro.be.

Meer info en inschrijven via chiro.be/accu
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Hier word je écht leiding!
DE KARMEL (BRUGGE)
26 - 31 dec 2019
5 - 10 apr 2020

HEIDEPARK (WAASMUNSTER)
3 - 8 feb 2020
25 feb - 1 mrt 2020

Inschrijven via chiro.be/accu
HEIBRAND (WESTMALLE)
13 - 18 apr 2020
6 - 11 jul 2020

DE KALEI (DILSEN-STOKKEM)
13 - 18 apr 2020
6 - 11 jul 2020

DE HAGAARD (OVERIJSE)
24 - 29 feb 2020
6 - 11 apr 2020
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