SPEELPLEINREGLEMENT
OPENINGSUREN
- Het speelplein is open van 9.30u tot 17u tijdens de dagen vermeld op de
speelpleinkalender. Die kalender kan men op het secretariaat van het
speelplein krijgen.
- ’s Morgens is er opvang voorzien vanaf 7.30u tot 9.30u en na een
speelpleindag van 17u tot 18u.
- Vóór 07.30u en na 18u is het speelplein niet meer verantwoordelijk, ook
niet voor ingeschreven kinderen.
WIE IS TOEGELATEN?
- Kinderen vanaf het jaar dat zij 3 jaar worden, ingeschreven zijn en een
speelpleinpasje hebben.
- Omwille van de kwaliteit van de werking is het mogelijk dat het speelplein
een inschrijvingsstop invoert.
- Het speelplein behoudt zich ook het recht voor kinderen te weigeren of de
toegang tot het plein te ontzeggen.
WERKING: DEELGROEPEN
- Kleuters (3j t.e.m 5j): zij hebben een aparte werking op eigen terrein en
in eigen lokalen.
- Cosi’s (6j t.e.m 8j)
- Maxi’s (9j t.e.m 12j)
- Tienerwerking(13j t.e.m 15j): vanaf het jaar dat men 16 wordt kan men
niet meer als tiener, maar wel als moni komen.
ETEN
- Kinderen brengen zelf boterhammen en een drankje mee voor het
middageten.
- Tieners kunnen ’s middags een flesje frisdrank kopen op het plein.
- Vieruurtje en een drankje zijn in de prijs inbegrepen. Daarvoor zorgt het
speelplein.
SECRETARIAAT
- Het secretariaat is bemand van 08.15u tot 18.00u
- Het secretariaat is het administratief centrum van het speelplein. Hier
worden inschrijvingen, verzekeringen, rekeningen en de ‘dienst monitoren’
geregeld.
- Het is de aanmeldplaats voor bezoekers; als ouders hun kinderen na
09.45u brengen gebeurt dat ook via het secretariaat. Het afhalen van de
kinderen gebeurt altijd via het secretariaat.
EHBO-POST
- Zonder doktersvoorschrift mag het speelplein geen medicatie verstrekken.
- Het speelplein hanteert de meest recente regelgeving van het “Rode Kruis”
en “Kind en Gezin” wat betreft het toedienen van de eerste zorgen.

PLEINLEIDING
- De pleinleiding is verantwoordelijk 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.
PRIJS
- Eenmalig 8,00 € voor verzekering, inschrijving en administratiekosten.
Deze prijs komt op de rekening.
- 5,00 € per dag per kind (incl. vieruurtje en busvervoer).
- Er wordt steeds een volledige dagprijs aangerekend, ook indien kinderen
slechts een deel van de dag komen.
- Om de paar weken worden rekeningen meegegeven met de kinderen.
- Alle rekeningen dienen betaald te zijn voor eind september; daarna wordt
een administratieve kost van 5,00 € aangerekend.
- Eventuele extra-activiteiten worden vooraf schriftelijk meegedeeld (als
voorbeeld: zwemmen, overnachting, tochten...) De vaste kosten hiervan
zijn niet in de dagprijs begrepen en dienen afzonderlijk vereffend te
worden.
- Met opzet aangebrachte schade wordt steeds aangerekend en betaald via
het secretariaat.
BUSVERVOER
- De verantwoordelijkheid van het speelplein begint op het moment dat het
kind op de speelpleinbus stapt en eindigt wanneer het kind de bus verlaat.
- Busvervoer is een service die in de prijs is inbegrepen. Wanneer kinderen
met de auto afgehaald of gebracht worden, verandert dat niets aan de
dagprijs.
- Alleen kinderen die ingeschreven zijn op het plein, worden toegelaten op
de bus. Het speelpleinpasje is een bewijs van die inschrijving.
- Kinderen kunnen geweigerd worden op de bus als ze hun speelpleinpasje
niet bij hebben.
- Alle kinderen moeten afgehaald worden aan de bushalte of op het
speelplein. Indien niemand hen opwacht, worden ze terug meegenomen
naar het secretariaat waar ze door de ouders worden opgehaald.
- De voorgaande regel geldt niet voor kinderen uit de middengroep en
tieners als ze daartoe een schriftelijke toestemming van de ouders hebben
(via de inschrijvingsfiche).
NIET
-

TOEGELATEN OP DE TERREINEN VAN HET SPEELPLEIN
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.

EINDE VAN DE DAG
- Kinderen die afgehaald worden vóór 16.30u, worden uitgeschreven via het
secretariaat.
- Vanaf 16.30u wordt er uitgeschreven op de uitschrijfstand, óók in het
secretariaat.
- Kinderen die uit de middengroep en tieners mogen alleen naar huis gaan
mits schriftelijke toestemming van de ouders.
NOG DIT
- 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 zich in te schrijven, verklaart men zich akkoord met het
speelpleinreglement.

De speelpleinverantwoordelijken

