Huishoudelijk reglement
speelpleinwerkingen Zwiebel en
Kjeunemie
2020

ORGANISATIE
Speelpleinwerkingen Kjeunemie en Zwiebel worden georganiseerd door het gemeentebestuur van Ledegem, Rollegemstraat
132 te Ledegem.
Contactpersoon van de dienst vrije tijd:
Mieke Alvoet
Rollegemstraat 132
8880 Ledegem
056/894 876
jeugd@ledegem.be

LOCATIE
Gemeentebestuur Ledegem organiseert speelpleinwerkingen op volgende locaties:
Speelpleinwerking Zwiebel
Speelplein De Kempkens
Sint-Eloois-Winkelstraat te Ledegem
Speelpleinwerking Kjeunemie
Speelplein Ter Schueren
Vlasschaarlaan te Sint-Eloois-Winkel

PERIODE
Speelpleinwerkingen Zwiebel en Kjeunemie worden enkel georganiseerd tijdens de zomervakantie. De speelpleinwerkingen
gaan van start op 1 juli 2020 en eindigen op 28 augustus 2020. Net zoals andere jaren sluit speelpleinwerking Kjeunemie
enkele weken de deuren, ditmaal van 20 juli 2020 tot en met 14 augustus 2020.
Beide speelpleinwerkingen zijn gesloten op zaterdag en zondag en op officiële feestdagen, namelijk op de Nationale
Feestdag (21 juli) en op O.L.V Hemelvaart (15 augustus).

VISIE
Speelpleinwerkingen Zwiebel en Kjeunemie hebben als doel tijdens de zomervakantie speelkansen aan te bieden aan
kinderen. Daartoe voorziet het gemeentebestuur functionele infrastructuur, aangepast spelmateriaal, voldoende
gekwalificeerde animatoren en een gevarieerd spelaanbod.

DOELGROEP
Speelpleinwerking Kjeunemie is er voor alle kinderen van het 1ste kleuter tot en met het 6de leerjaar zich aan dit reglement
houden, onafgezien van geslacht, religie of sociale afkomst. Voor speelpleinwerking Zwiebel komen daar nog alle tieners van
12 tot en met 15 jaar bij.
Kleuters moeten zindelijk zijn. Kinderen die met luiers naar het speelplein komen, of die geregeld ‘accidentjes’ hebben,
worden geweigerd.
Tieners hebben een hogere kans op besmetting van het covid-19 virus. Daarom wordt van hen verwacht dat zij een
mondmasker dragen wanneer de afstand niet gegarandeerd kan worden. Dit geldt ook voor de animatoren die hen
begeleiden.
Bij kinderen met een beperking wordt gevraagd om op voorhand contact op te nemen met de dienst
vrije tijd. Er kan dan samen gekeken worden wat de mogelijkheden zijn binnen de speelpleinwerking.
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PRIJZEN EN INSCHRIJVING
1. Prijzen
Een dag
-

op het speelplein kost € 6,00. In deze prijs zijn inbegrepen:
Voor- en na-opvang
Een drankje in de voor- en namiddag
Een vieruutje (koek of stuk fruit)

Er wordt 2-wekelijks gefactureerd.
LET OP: De factuur wordt gemaakt op basis van de dagen waarvoor uw kind ingeschreven werd, ongeacht of uw kind voor die
dag effectief aanwezig was. Kosteloos annuleren kan enkel mits het voorleggen van een doktersattest.

2. Inschrijvingen
Dit jaar moet u verplicht minstens één week vooraf inschrijven. Dat gebeurt telkens vanaf de zaterdag om 9 uur tegen de
woensdagavond voor de week daarna. U kan per dag inschrijven. Uw kind moet dus niet verplicht een hele week aanwezig
zijn. Door vooraf in te schrijven, hebben we zicht op het aantal kinderen per leeftijdsgroep. Als uw kind niet ingeschreven is,
wordt het niet toegelaten.
Inschrijven voor de eerste week start op zaterdag 13 juni om 9 uur. Inschrijven voor 2de week kan vanaf zaterdag 27 juni om
9 uur t.e.m. de woensdag voor de start van die week. Dit systeem loopt zo verder.
Meld u vooraf aan via onze webshop om een account aan te maken of op punt te zetten. De jeugddienst helpt u om uw
account correct in te stellen. Hou er rekening mee dat we op zaterdag niet bereikbaar zijn.
Als uw kind niet ingeschreven is, wordt het niet toegelaten.

3. Tegemoetkomingen
Gezinnen die het financieel niet breed hebben kunnen via het OCMW een tussenkomst krijgen in de kosten voor deelname
aan de speelpleinwerking. Neem gerust contact op met het OCMW via 056/894 800 of socialedienst@ocmwledegem.be.
Kosten gemaakt voor speelpleinwerking zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar. Dit wil zeggen dat u de gemaakte
kosten kan inbrengen in uw personenbelasting. U ontvangt daarvoor volgend jaar een fiscaal attest van het gemeentebestuur.
Via uw ziekenfonds kan u een tegemoetkoming bekomen voor de deelname aan speelpleinwerking. Attesten hiervoor kunnen
steeds afgegeven worden aan de coördinator op het speelplein of op de dienst vrije tijd in het gemeentehuis.

DAGINDELING
7.30 uur - 9u:
9 uur - 12 uur:
12 uur - 13 uur:
13 uur - 13.30 uur:
13.30 uur – 16.30 uur:
16.30 uur – 17.30 uur:

opvang + inschrijving
werking
middagpauze
aanmelden kinderen die naar huis gaan eten
werking
opvang

De verschillende contactbubbels komen gedurende de hele dag niet met elkaar in contact. We vragen
om kinderen zoveel mogelijk op het speelplein te laten eten. Alle animatoren blijven aanwezig. Na
17.30 uur eindigt de verantwoordelijkheid van de animatoren.
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BRENG- EN AFHAALMOMENTEN
Voor de goede werking van de speelpleinen is het belangrijk dat de openingsuren gerespecteerd worden. Alleen zo kunnen
wij een degelijke en veilige werking garanderen.
Tijdens de uren van de werking kunnen kinderen niet gebracht of opgehaald worden.
Omwille van veiligheidsredenen wordt gevraagd dat diegene die de kinderen komt ophalen, de kinderen uitschrijft aan de
daarvoor voorziene tafel. Wanneer kinderen zich zelfstandig mogen verplaatsen van en naar het speelplein, dan geven de
ouders hier voorafgaandelijk schriftelijk toestemming voor en ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders.
De maatschappij wordt steeds meer geconfronteerd met gewijzigde familie- en gezinssituaties. De speelpleinwerkingen
Zwiebel en Kjeunemie gaan daarom in de eerste plaats uit van het vertrouwen dat gesteld wordt in de persoon die de
kinderen naar het speelplein brengt of komt ophalen. In de tweede plaats kunnen beide speelpleinwerkingen op gebied van
dergelijke materie geen positie innemen en laat men de kinderen meegaan met diegene die de afhaallijst ondertekent.
COVID-19 MAATREGELEN
Gezien de huidige situatie rond het corona virus worden extra maatregelen genomen tijdens de breng- en afhaalmomenten.
Wat wordt van u als ouder verwacht?
Draag tijdens het afzetten en ophalen van uw kind een mondmasker.
Kom alleen.
Meldt uw kind aan op de juiste plaats (zie ‘contactbubbels’). ’s Avonds zal uw kind op diezelfde plaats terug
afgemeld moeten worden.
Wachten doe je in de daarvoor voorziene zones.
Ga nooit verder dan de aanmeldtafel. Vanaf daar nemen de animatoren het van u over. Zij zijn namelijk lid van de
contactbubbel, u niet.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u altijd vragen om de coördinator van de speelpleinwerking. De
coördinator zal naar u komen en niet andersom. U kan wachten op deze persoon aan de ingang van het speelplein.

CONTACTBUBBELS
Naar aanleiding van de maatregelen rond de coronacrisis, werken we met contactbubbels van max. 50 personen per
leeftijdsgroep (inclusief animatoren). De bubbel geldt telkens voor één volledige week. In de week dat uw kind in een
‘speelpleinbubbel’ zit, kan het niet aan een andere bubbel deelnemen zoals bijvoorbeeld die van de voetbal.
Kleuters, lagerschoolkinderen en tieners komen dus niet met elkaar in contact en melden zich ook op aparte plaatsen aan.
Waar u zich moet aanmelden, zal afhankelijk zijn van het aantal inschrijvingen per contactbubbel. De nodige signalisatie zal
voorzien zijn.
ZWIEBEL, LEDEGEM
Contactbubbel
Kleuter
Lager
Tieners

Standaard aanmelding
Speelplein De Kempkens
(blauwe chalet)
Speelplein De Kempkens
(witte tent)
Achterkant sporthal
(via kiezelweg)

Aanmelding drukke dagen
De Samenkomst
Speelplein De Kempkens
/

KJEUNEMIE, SINT-ELOOIS-WINKEL
Contactbubbel
Kleuter
Lager

Standaard aanmelding
Speelplein Terschueren (bruine chalet)
Speelplein Terschueren (blauwe
chalet)
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HYGIËNE EN GEZONDHEID
We schenken extra aandacht aan (hand)hygiëne. De speelpleininfrastructuur en sanitair zullen nog meer dan gewoonlijk
grondig gepoetst worden.
Andere jaren gebruikten we herbruikbare bekers, maar dit kan nu niet meer. Daarom vragen we om per kind een drinkflesje
te voorzien met hun naam erop. Dat kunnen ze op elk moment bijvullen. Op deze manier willen we voorkomen dat kinderen
onbewust van elkaars beker drinken.
Bij inschrijving moet u per kind een medische fiche invullen. Op deze fiche kan u aangeven of uw kind tot een risicogroep
behoort. Weet u dit niet zeker, neem dan contact op met je huisarts. Deze zal het best kunnen inschratten of deelname aan
het speelplein mogelijk is en onder welke voorwaarden.
Indien uw kind ziek wordt op het speelplein, dan wordt het zo snel mogelijk in een kindvriendelijke ruimte in afzondering
geplaatst en wordt u als ouder op de hoogte gebracht. U wordt verwacht uw kind in dit geval zo snel mogelijk toe komen of
laten ophalen.
Kinderen die ziek geweest zijn, zowel door Covid-19 als door andere ziekte, kunnen uit veiligheidsoverwegingen 5 dagen niet
deelnemen aan de speelpleinwerking. In het kader van de bestrijding van Covid-19 is een ouder verplicht om de
speelpleinwerking op de hoogte te brengen bij een positieve test, zodat preventieve maatregelen genomen kunnen worden
om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Bij een ongeval wordt volgende procedure gevolgd:
Stap 1: Indien niet ernstig wordt het kind verzorgd door een animator. Er is altijd een EHBO koffer aanwezig (of mee op
verplaatsing).
Stap 2: Indien de animatoren het kind niet zelf kunnen verzorgen, wordt contact opgenomen met de ouder(s)/voogd om
samen tot een passende oplossing te komen.
Stap 3: Indien het een heel ernstig ongeval is, wordt onmiddellijk gebeld naar 112. De de ouder(s)/voogd worden
onmiddellijk verwittigd.
Eventuele gemaakte kosten dienen terug betaald te worden aan het speelplein, maar kunnen via de verzekering terug
gevorderd worden.
Kinderen met koorts, luizen of besmettelijke ziekte kunnen niet deelnemen aan de speelpleinwerkingen.

RESPECT
1. Kinderen
Er wordt respect gevraagd voor alle kinderen die naar de speelpleinwerkingen komen. Gedrag van kinderen dat ingaat tegen
de maatschappelijk aanvaarde normen zal besproken worden en de daaruit voortvloeiende maatregelen staan in verhouding
met het gestelde gedrag. Van ouders wordt verwacht dat zij de begeleiding ondersteunen bij het laten naleven van het
huishoudelijk reglement door de kinderen.
In geval van een pedagogisch probleem wordt er contact opgenomen met de ouders en wordt met hen gekeken naar een
oplossing.

2. Begeleiders
Er wordt respect gevraagd voor de animatoren, hoofdanimatoren en administratief medewerkers aanwezig op het speelplein.
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3. Materiaal
Er wordt respect gevraagd voor het terrein, de lokalen en het spelmateriaal van de speelpleinwerkingen. Moedwillige
beschadiging of vernieling aan terreinen, lokalen of spelmateriaal valt niet onder de verzekeringspolis, maar is ten latste van
de ouders/voogd.

4. Milieu
Er wordt respect gevraagd voor het milieu. Er zijn steeds genoeg vuilbakken aanwezig om alles van afval in te deponeren.
Om de kinderen milieu bewuster te maken, wordt er elke dag om 16 uur een gezamenlijke opruimactie georganiseerd.

KLEDIJ
Hou er rekening mee dat de kledij door het spelen vuil kan worden. Voorzie daarom steeds de nodig reservekledij en bij
warm weer zwemgerief. Van de kleuters wordt verwacht dat zij altijd een reserveonderboek en broek mee hebben. Zorg
ervoor dat alles genaamtekend is. Dit verkleint de berg verloren voorwerpen op het einde van de speelpleinwerkingen.
Wanneer kleuters een onderbroek en/of broek van het speelplein meekrijgen na een accidentje, wordt verwacht dat deze
gewassen worden teruggegeven.

VOORWERPEN
Waardevolle voorwerpen worden best thuis gelaten. Alle multimedia, GSM, mp3-spelers, spelconsoles enz. en gevaarlijke
voorwerpen zijn niet gewenst op het speelplein. Indien kinderen toch dergelijke zaken meebrengen, dan is het speelplein
noch bij verlies, noch bij schade verantwoordelijk.

VERZEKERING
De speelpleinwerkingen Zwiebel en Kjeunemie hebben beide een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen voor de kinderen en alle animatoren tijdens het verblijf op het speelplein. Papieren hiervoor zijn steeds op het
speelplein aanwezig en worden door de hoofdanimator en de geneesheer ingevuld. Het ingevulde formulier wordt terug
afgegeven aan de hoofdanimator of bij de dienst vrije tijd.

PRIVACY
Bij inschrijving wordt er gevraagd om akkoord te gaan met onze privacyverklaring. Deze verklaring kan u nalezen op
www.ledegem.be/privacy.
Er wordt tevens ook gevraagd of je akkoord gaat met het nemen van foto’s of opnemen van video’s en de publicatie hiervan.
Publicaties worden enkel gebruikt om reclame te maken met de speelpleinwerking of om deze te promoten via sociale
media.
Indien de speelpleinwerking gecontacteerd wordt door een contactonderzoeker van de overheid in het kader van de contact
tracing rond het covid-19 virus, dan zal zij haar medewerking verlenen en bijgevolg uw persoonsgegevens doorgeven indien
vereist.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Dit huishoudelijk reglement is terug te vinden op www.ledegem.be/speelpleinwerking en ligt op het speelplein ter
beschikking voor de ouder(s)/voogd. Dit wordt tevens meegegeven met de ouder(s)/voogd bij eerste
inschrijving.
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