Speelpleinreglement
1. Openingsuren

Het speelplein is open van 9u30 tot 16u tijdens de dagen vermeld op de
speelpleinkalender. Die kalender vindt u op onze website.
- ‘s Morgens is er al opvang voorzien vanaf 7u30 tot 9u30.
- ’s Avonds is er opvang van 16u tot 17u30.
- Vóór 07u30 en na 17u30 is het speelplein niet meer verantwoordelijk,
ook niet voor ingeschreven kinderen.
Door de coronamaatregelen kunnen we dit jaar niet toestaan dat er
ouders over ons terrein wandelen. De enige zone waar u als ouder mag
komen, is de parking voor het gebouw en de route naar het secretariaat
(zie ook punt 5).
-

2. Wie is toegelaten?
-

-

Jongens en meisjes vanaf 3 jaar t.e.m. 12 jaar en die ingeschreven
zijn tijdens de inschrijvingsweek.
Omwille van de coronamaatregelen kan het speelplein een
inschrijvingsstop invoeren
Ook door diezelfde coronamaatregelen kunnen we uw kind dit jaar
enkel opvangen tijdens de vooraf goedgekeurde weken. Deze weken
kunnen zijn goedgekeurd hetzij tijdens de inschrijvingsweek, het zij
achteraf via mail.
Het speelplein behoudt zich ook het recht voor, kinderen te weigeren
of de toegang tot het plein te ontzeggen.

3. Werking

De werking wordt dit jaar in 4 bubbels georganiseerd. Deze worden zo
optimaal mogelijk samengesteld per week.

-

4. Eten

Kinderen brengen zelf boterhammen voldoende te drinken mee voor het
middageten.
Een vieruurtje met drankje zijn in de prijs inbegrepen.

5. Secretariaat
-

Het secretariaat is bemand van 08u15 tot 17u30.
Het secretariaat is het administratief centrum van het speelplein. U
kan het secretariaat tijdens deze uren telefonisch bereiken.
Bij het later brengen of vroeger ophalen van kinderen, passeert u altijd
via het secretariaat
Omwille van de coronamaatregelen kunnen we dit jaar geen bezoek in
het secretariaat toestaan. Er zal wel de mogelijkheid worden gecreëerd
om via een raam vragen te stellen.

6. EHBO-post
-

-

-

Zonder doktersvoorschrift mag het speelplein geen medicatie
verstrekken. De enige uitzondering hierop is het eventueel toedienen
van één dosis paracetamol in geval van pijn of koorts. Ook dat kan
echter enkel indien u daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven
tijdens de inschrijving van uw kind.
Het speelplein hanteert de meest recente regelgeving van het
“Rode Kruis” en “Kind en Gezin” wat betreft het toedienen van
de eerste zorgen.

7. Pleinleiding

De pleinleiding is verantwoordelijke voor de pedagogische leiding van
het plein.
Zij neemt de beslissingen aangaande het verloop van de
speelpleinwerking terwijl de raad van bestuur de eindverantwoordelijke
is.

8. Prijs
-

-

Eenmalig €8 voor verzekering, inschrijving en administratiekosten. Dit
bedrag wordt betaald bij de inschrijving.
€5 per dag per kind (inclusief vieruurtje), wat gezien de
coronamaatregelen neerkomt op €25 per volledige week.
Er wordt steeds een volledige dagprijs aangerekend, ook indien kinderen
slechts een deel van de dag komen.
We werken deze zomer met voorinschrijvingen en voorafbetalingen voor
1 of 2 speelpleinweken. Als uw kind nog voor extra weken op een
wachtlijst stond en die weken alsnog mag komen, rekenen we die weken
achteraf af via factuur.
Met opzet aangebrachte schade wordt steeds aangerekend en betaald
via het secretariaat.

9.

Niet toegelaten op de terreinen van het speelplein

10.

Einde van de dag

11.

Gegevensverwerking

12.

Nog dit

Fietsen, motorfietsen, auto’s en huisdieren.
Roken of vuur maken.
Alcohol of drugs.
Iedereen die niet die dag ingeschreven is op het secretariaat of zich
daar aangemeld heeft.

-

-

Kinderen die afgehaald worden vóór 16u, worden uitgeschreven via
het secretariaat.
Na 16u schrijven de ouders hun kinderen uit per bubbel
Kinderen van 6 tot 12 jaar mogen alleen naar huis gaan mits
schriftelijke toestemming van de ouders

Door uw kind bij ons in te schrijven, stemt u in dat we strikt
noodzakelijke gegevens van uw kind invoeren in ons administratief
systeem. Meer info hierover vindt u in onze privacyverklaring die u kan
raadplegen op onze website.
-

Het speelplein raadt ten stelligste af waardevolle voorwerpen mee te
brengen naar het plein. Het speelplein is niet verantwoordelijk voor
schade aan of verlies van deze voorwerpen.
Bij
eventuele
geschillen
is
de
beslissing
van
de
speelpleinverantwoordelijke steeds bindend.

Door een kind in te schrijven, verklaart u zich als ouder akkoord met het
speelpleinreglement.

