
 
 
  

 
 
 
 
INFOBOEKJE 2020 

 
 
BESTE LEZER 
 
Deze zomer is De Speelplaneet ook weer van de partij voor zijn 22e speelpleinzomer! Je vindt ons 
vanaf maandag 6 juli tot en met vrijdag 21 augustus op de terreinen van de gemeenteschool De 
Toverboon (ingang: Robert Ramlotstraat) in Sint-Gillis-bij-Dendermonde. 
 
 

GEEN INGEVULDE MEDISCHE FICHE = GEEN INSCHRIJVING  
INSCHRIJVEN = AKKOORD GAAN MET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
  

 ZOMER 2020  
Speelplein De Speelplaneet vzw organiseert haar werking gedurende de zomervakantie, elke 
week van maandag tot en met vrijdag en dit tussen half 8 ‘s ochtends en 18 uur ‘s avonds. Voor 
deze zomer betekent dat van maandag 6 juli tot en met vrijdag 21 augustus. Het speelplein 
is gesloten op wettelijke feestdagen (21 juli en 15 augustus). Op vrijdag 21 augustus is er dit 
jaar geen uitstap gepland. 
 DOELSTELLINGEN  
De Speelplaneet vzw is een particulier jeugdwerkinitiatief, nauw samenwerkend met de 
Stad Dendermonde en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Wij willen speelkansen bieden aan 
alle kinderen vanaf het jaar waarin ze 4 worden tot het jaar waarin ze 14 worden (tijdens de 
zomer van 2020 mogen enkel kinderen tussen 4-12 jaar deelnemen) in Groot Dendermonde en 
omstreken, zonder onderscheid. Dit tijdens de zomervakantie op een kwaliteitsvolle manier. 
 
In onze werking staat spelen centraal. Dit is een open begrip en moet spontaan en 
ongedwongen kunnen gebeuren. Daarom kiezen we voor een open speelaanbod. Dit 
betekent dat er activiteiten voor verschillende doelgroepen worden voorbereid en op een 
geanimeerde manier worden aangeboden. Hierna kunnen kinderen zelf beslissen of ze willen 
meedoen, vrij spelen of zelf andere activiteiten voorstellen. Dit willen we doen vanuit een 
uitgebreid aanbod van degelijk materiaal, een uitdagend speelterrein en enthousiaste 
animatoren. 
 
Onze hele werking draait volledig op de vrijwillige krachten van onze geëngageerde jonge 
medewerkers. 
(Voor onze volledige visietekst verwijzen we graag naar onze site) 
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De Speelplaneet vzw 
Speelpleinwerking Dendermonde 



 DEELNEMERS  
De werking wordt aangeboden aan kinderen vanaf het jaar waarin ze 4 worden tot het jaar waarin 
ze 12 worden. Voor de zomer van 2020 betekent dit kinderen geboren in de jaren 2008 tot 
en met 2016. Wel vragen we dat kinderen die naar het speelplein komen reeds zindelijk zijn. 
Een ongelukje kan natuurlijk altijd gebeuren en daarom is wat reservekledij een aanrader voor 
de kleinsten. Eventueel uitgeleende speelpleinkledij verwachten we ook netjes gewassen terug. 
 
 INSCHRIJVEN  
Kinderen dienen dit jaar op voorhand te worden ingeschreven via de website. Er zijn maximum 
44 plaatsen per week beschikbaar. Meer info hieromtrent vindt u op de website 
www.speelplaneet.net/corona 
 

GEEN INGEVULDE MEDISCHE FICHE = GEEN INSCHRIJVING 
 
De Raad van Bestuur heeft het recht een kind te weigeren op basis van gegronde redenen, die 
aan de ouders worden meegedeeld. 
 

INSCHRIJVEN = AKKOORD GAAN MET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Wanneer u uw kind inschrijft, verklaart u akkoord te gaan met ons huishoudelijk reglement dat 
achteraan dit boekje is bijgevoegd en dat u bij de eerste inschrijving meekrijgt. De toegangsprijs 
voor het speelplein is €5,- voor een volledige dag en €2,50 voor een halve dag (vieruurtje 
en drankje inbegrepen in de namiddag). De voor- en naopvang bedraagt €0,50 per begonnen 
half uur. Deze zomer dient men een volledige week te betalen van €25,-. 
 
De gegevens van de inschrijvingen worden gedurende maximaal één jaar bijgehouden. De 
medische fiches worden een jaar extra bijgehouden zodat we de volgende zomer hierop kunnen 
terugvallen indien de medische fiche ontbreekt of onvoldoende leesbaar is. De volledige 
privacyverklaring en het register kan u raadplegen op onze website.  
 
 VERLOOP VAN EEN SPEEPLEINDAG 

7u30 – 9u: Vooropvang 
8.15u – 9u: De 2 buslijnen doorkruisen Groot-Dendermonde 
9u – 9u30: Ochtendpoort: inschrijving en vrij spel onder begeleiding 
9u30 – 12u: Ochtendactiviteiten 
12u – 13u: Middageten (meegebracht lunchpakket) 
13u – 13u30: Middagpoort: inschrijving en vrij spel onder begeleiding 
13u30 – 16u: Namiddagactiviteit 
16u: Vieruurtje 
16u15 – 17u: Vrij spel onder begeleiding 
16u30: Vertrek van de 2 buslijnen 
16u30-17u: Avondpoort: kinderen vertrekken naar huis 
17u – 18u : Naopvang 



 WAT BRENG IK MEE?   
- Toegangsgeld.   
- Speelkledij die vuil mag worden, liefst genaamtekend, aangepast aan het weer  

- Regenjas bij regenweer.   
- Bij heel zonnig weer: eventueel een petje en kledij die de schouders bedekt. Smeer de 
de kinderen alvast thuis eens in met zonnemelk. Wij zorgen voor een tweede laagje 
later op de dag.   

- Eventueel reservekledij, zeker voor de allerkleinsten.   
- Een lunchpakket en drankje voor ’s middags. Vieruurtje en drankje worden door ons 
voorzien en zijn in de prijs inbegrepen.  
- Correct ingevulde medicatie fiche indien uw kind medicatie moet nemen gedurende 
een bepaalde periode 
- Een eigen (lege) drinkbus voor water 

 
 VERZEKERING  
Kinderen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. 
Verzekering voor kleding en diefstal is echter niet inbegrepen! Bij een ongeval worden de 
dokterskosten door de ouders betaald. Zij krijgen een tussenkomst via hun ziekenfonds en het 
remgeld wordt via onze verzekering terugbetaald. Eventuele voorgeschoten kosten door De 
Speelplaneet voor medische zorgen dienen de dag zelf terugbetaald te worden. 
 
 BRENGEN EN AFHALEN 
Vooropvang: Tussen 7u30 en 9u.  
Ochtendpoort: Tussen 9u en 9u30 lopen de inschrijvingen en daarna sluit de poort tot 16u30.   
Avondpoort: Tussen 16u30 en 17u kunnen kinderen naar huis vertrekken.  
Naopvang: Tussen 17u en 18u bieden wij nog een naopvang aan. 
 
We benadrukken om deze uren te respecteren, dit om de veiligheid en vlotheid van onze 
werking en activiteiten te kunnen garanderen. 
 
 BUSDIENST  
Bushaltes zijn te herkennen aan een speelpleinbordje waar ondervermelde regeling op terug te 
vinden is. Deze regeling is onder voorbehoud, wijzigingen worden hier ook meteen op 
meegedeeld. Enige vertraging is echter wel mogelijk door onvoorziene omstandigheden. 
Gelieve 5 minuten op voorhand aan de bushalte te staan zodat de kinderen tijdig kunnen worden 
opgehaald waarna de bus zijn route kan voortzetten. Hierdoor vermijden we mogelijke 
vertragingen. 
 
Om de vlotheid van de 2e buslijn te garanderen stappen kinderen aan de halte Donckstraat ’s 
ochtends op aan de kant van het tankstation en worden ze ’s middags afgezet aan de kant van 
bakker Verhofstadt.  



Buslijn 1 – GELE busbandjes (Baasrode - Sint-Gillis - Baasrode): 
 

HEEN TERUG STOPPLAATS 

8u15 17u15 Baasrode Parking Molenberg 
8u30 17u00 Grembergen Gemeenteschool (Rootjensweg) 
8u40 16u50 Keur ‘t Klokske 
8u50 16u40 Sint-Gillis kerk 
9u00 16u30 Aankomst/vertrek Speelplaneet 

Buslijn 2 – GROENE busbandjes (Oudegem - Sint-Gillis - Oudegem): 

HEEN TERUG STOPPLAATS 
8u20 17u10 Oudegem Kerkplein 
8u30 17u00 Schoonaarde voetbalveld (Moleneinde) 
8u40 16u50 Appels ’t Zand 
8u50 16u40 Donckstraat 
9u00 16u30 Aankomst/vertrek Speelplaneet 

 
  FISCALE ATTESTEN EN TEGEMOETKOMINGEN  
Voor kinderen jonger dan 12 jaar kan een fiscaal attest bekomen worden dat kan ingediend 
worden om een tegemoetkoming te krijgen. Wij houden van ieder kind alle gegevens bij zodat 
we kunnen nagaan hoeveel dagen ze naar het speelplein zijn gekomen. Dit jaar krijgt iedereen 
automatisch een fiscaal attest toegestuurd. 
 
Ook voor vele mutualiteiten of andere instellingen bestaan er dergelijke attesten. Breng deze 
vóór 31 augustus 2020 mee en geef ze af aan de inschrijvingen of stuur de juiste 
documenten door naar speelpleinspeelplaneet@gmail.com zodat wij ze ook tijdig kunnen 
invullen. 
 
Wij vragen u deze data te respecteren. Omwille van de privacywet verwijderen wij deze 
gegevens nadat alle aangevraagde attesten zijn opgemaakt. 
 
Er zijn tevens initiatieven via de stedelijke OCMW-dienst die het mogelijk maken de 
financiële druk te verlichten. Vraag het na bij uw OCMW medewerker. 
 
 ANIMATOR WORDEN… IETS VOOR JOU?  
Wij zijn steeds op zoek naar gedreven en enthousiaste animatoren die onze toffe 
animatorenploeg willen versterken en vergezellen. Vanaf het jaar dat je 16 wordt, kan je hiervoor 
bij ons terecht. Wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar speelpleinspeelplaneet@gmail.com 
of bel ons even op en we helpen je graag verder. Altijd welkom! 



 HUISHOUDELIJK REGLEMENT – ZOMER 2020 
 
1. Uw kind inschrijven bij De Speelplaneet betekent akkoord gaan met het huishoudelijk 

reglement en de coronamaatregelen.  
 
2. De eerste dag dat uw kind naar het speelplein komt brengt u een correct ingevulde medische 

fiche mee. Geen medische fiche betekent geen inschrijving.  
 
3. Op ons speelplein bestaat een ‘open spelaanbod’, dit wil zeggen dat kinderen niet hoeven 

mee te doen en steeds gerust een andere activiteit kunnen uitkiezen. Uiteraard mogen 
activiteiten van anderen niet verstoord worden.  

 
4. Alcohol, drugs, rookwaren en medicatie, anders dan deze vermeld op het Medicatie 

Attest, horen niet thuis op het speelplein. De hoofdanimatoren zullen de gepaste maatregelen 
nemen en waar nodig de ouders, voogd of andere instanties op de hoogte stellen. Wanneer 
medicatie moet ingenomen worden, gelieve een medicatie fiche correct en volledig in te vullen 
en deze af te geven aan de inschrijvingen samen met de juiste medicatie.  

 
5. GSM, MP3, gameboy, zakmessen, eigen speelgoed of andere waardevolle bezittingen 

horen niet thuis op het speelplein en worden dus beter thuisgelaten. Beschadiging aan deze 
voorwerpen zal tevens niet vergoed worden. Indien ze toch worden meegebracht, zullen deze 
opzij gelegd worden en teruggegeven wanneer het kind naar huis gaat. Wanneer het om 
ontoelaatbare voorwerpen gaat, die een gevaar of bedreiging kunnen betekenen voor 
anderen, zullen de ouders op de hoogte gebracht worden en kunnen enkel zij dit materiaal 
terug komen halen.  

 
6. Algemeen wordt respect gevraagd voor alle personen betrokken bij de werking en hun 

materiaal. Materiaal wordt dan ook alleen op een gepaste manier gebruikt. Bij opzettelijk 
toebrengen van schade aan materiaal van De Speelplaneet, andere kinderen of derden zal de 
schade worden doorgerekend aan de ouders.  

 
7. Racistische, discriminerende of onverdraagzame uitlatingen worden op ons speelplein nooit 

getolereerd en zullen steeds bestraft worden. Ook fysiek geweld en pesterijen zowel 
tussen kinderen onderling als tussen kinderen en animatoren, zijn uiteraard uit den boze.  

 
8. Onoplosbare conflicten kunnen steeds worden voorgelegd aan een animator.  
 
9. Deelnemers mogen het speelplein nooit onbegeleid of zonder toestemming verlaten. 

We zien hier, mede door de nabije aanwezigheid van doorgaand verkeer zeer nauw op toe. 
Indien deze regel toch overtreden wordt, zien wij ons ook genoodzaakt om strenger op te 
treden, de veiligheid van de kinderen mag immers nooit in het gedrang komen.  

 
10. Kinderen die alleen of vroeger naar huis hoeven te gaan, dienen hiervoor schriftelijke 

toestemming van ouders/voogd te krijgen op de medische fiche. Dit geldt zowel voor 
vertrekken van op het speelplein zelf, als vertrekken vanaf een bushalte. Kinderen onder de 
7 jaar dienen wel telkens opgehaald te worden.  

 
11. Indien kinderen niet tijdig worden opgehaald bij een bushalte, blijven zij op de bus zitten 

tot aan de eindhalte. Een animator zal bij hen blijven wachten totdat zij hier opgehaald 
worden. Indien dit niet binnen een redelijke tijd gebeurt, worden zij terug naar het speelplein 
gebracht en blijven in naopvang. Via de contactgegevens aan de bushalte kan u steeds 
contact opnemen met de verantwoordelijke.  



 
12. Wanneer een kind met de bus terug naar huis gaat, krijgt het bij inschrijving een groen of 

geel polsbandje met de stopplaats. Dit bandje dienen zij gedurende de speelpleindag te 
dragen. Wanneer zij dit verliezen moeten zij meteen een nieuw vragen aan een animator.  

 
13. Maak goede afspraken omtrent het brengen en ophalen van uw kinderen. Indien er zich 

een probleem kan stellen, gelieve dit te melden aan de verantwoordelijken. Respecteer steeds 
de vaste inschrijftijden om de activiteiten niet te verstoren.  

 
14. Wanneer een kind de regels van het speelplein niet respecteert, mag de animator het kind 

een sanctie geven. Bij buitensporig gedrag kan na overleg met de hoofdanimator een 
schorsing volgen. Ouders of voogd worden hierbij steeds vooraf persoonlijk op de hoogte 
gebracht. Het kind mag dan op de normale uren naar huis gaan en is voor de vermelde 
periode geschorst. Indien ernstig, kan een kind meteen geschorst worden. In zo’n geval wordt 
het kind afgehaald door de ouders of onder begeleiding naar huis gebracht, uiteraard na eerst 
contact genomen te hebben met de ouders. Sommige beslissingen dienen genomen en 
overwogen te worden door onze wekelijkse vergadering van alle hoofdanimatoren op 
dinsdagavond. Een kind kan dus soms tot deze vergadering geschorst worden, waarna de 
beslissing meteen wordt meegedeeld aan de ouders of voogd. Een permanente schorsing 
voor de hele zomer is uiteraard ook meteen mogelijk, en hiertegen kan niet ingegaan worden. 
We hopen uiteraard dat noch een tijdelijke, noch een permanente schorsing aan de orde dient 
te zijn.  

 
15. Kleding en andere persoonlijke bezittingen worden weggehangen aan de kapstokken in de 

inkom, zodat alles proper blijft en gemakkelijk wordt teruggevonden. Ieder kind is 
verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen, daarom wordt er ten stelligste aangeraden 
kledij en persoonlijke eigendommen (rugzak, brooddoos,…) te naamtekenen. Verloren 
voorwerpen worden bijgehouden tot het einde van onze zomerwerking en nadien aan goede 
doelen geschonken.  

 
16. Bij ziekte of een ongeval neemt de hoofdanimator contact op met de ouder(s). Indien de 

ouders niet bereikbaar zijn, zal de coördinator bepalen of het noodzakelijk is om een dokter 
te contacteren. De dokterskosten zijn ten laste van de ouders. Alvorens het attest van de 
mutualiteit te ontvangen, moet het verschuldigde bedrag aan De Speelplaneet vzw betaald 
worden. 

 
17. Indien bij een kind luizen of neten worden vastgesteld dan wordt dit onmiddellijk gemeld 

aan de ouder(s). Ouders dienen het nodige te doen om luizen en neten te verwijderen bij hun 
kinderen. Indien blijkt dat uw kind dan nog met luizen of neten naar de speelpleinwerking 
komt, dan heeft De Speelplaneet vzw het recht om uw kind te weigeren tot er geen luizen 
of neten meer gevonden worden. Bij de volgende inschrijvingen dienen de ouders een 
doktersattest bij zich te hebben waarin, door een erkende arts, verklaard wordt dat het kind 
vrij is van luizen en neten. 

 
18. Bij warm en zonnig weer dragen we liefst iets dat de schouders bedekt, dit om zonnebrand 

te vermijden. Water is steeds vrij te verkrijgen om de dorst te lessen.  
 
19. Er wordt enkel gegeten tijdens de aangeduide momenten. Dit kan dus vóór 9u in de 

voormiddag (voor kinderen van de vooropvang), tijdens de middag en tijdens het vieruurtje. 
Deelnemers dienen zelf hun lunchpakket mee te brengen. Water is steeds aanwezig en mag 
altijd gedronken worden. Bij warm weer zal extra water worden verdeeld.  

 
 



20. Iedere deelnemer draagt bij tot het proper houden van het terrein. Hiertoe zijn onder 
andere vuilnisemmers op het terrein geplaatst. Sorteren hoort hier ook bij.  

 
21. Het is voor deelnemers ten strengste verboden om in het animatorenlokaal binnen te gaan 

zonder begeleiding van een animator!  
 
22. De Speelplaneet gebruikt foto’s en bewegende beelden van de kinderen enkel voor eigen 

publicaties. Wenst u dat er geen beeldmateriaal van uw kinderen wordt gebruikt, laat dan 
het voorziene vakje blanco op de medische fiche. Kinderen die niet op de foto mogen staan, 
krijgen bij de eerste inschrijving tyvek bandjes mee naar huis in een kleur verschillend van 
geel en groen. De ouder(s)/voogd zorgt ervoor dat het kind dit bandje draagt wanneer die 
naar het speelplein komt. Er kunnen steeds bandjes gevraagd worden aan de inschrijvingen.  

 
23. Een fiscaal attest wordt dit jaar automatisch via mail verstuurd. 


