
Huishoudelijk Reglement 2021
SPW De Speelkriebel

Ouders

 Algemeen

a) Vestigingsplaats
De Speelkriebel
Achterdries 52
9050 Gentbrugge

b) Contactgegevens
GSM: +32 471/49 73 18
E-mail: info@despeelkriebel.be

c) Doelgroepomschrijving
Speelpleinwerking De Speelkriebel staat open voor alle kinderen van 2,5 t.e.m. 14 jaar die
zich aan dit reglement houden, ongeacht van geslacht, religie of sociale afkomst. Kinderen
van 2,5 jaar kunnen deelnemen indien ze zindelijk zijn.

d) Visie
De visie van Speelpleinwerking De Speelkriebel zet in op drie basispijlers:
 Gelijke kansen voor iedereen, want iedereen is uniek.
 Respect voor elkaar, maar ook voor zichzelf.
 Geloof in de zelfstandige ontplooiing van kinderen via het spelen.

Binnen deze visie wordt ruimte gemaakt voor de kinderen om te ontdekken, te
experimenteren en op te staan als ze vallen. De animatoren, elk met hun eigen karakter en
eigenheid, laten de kinderen een actieve, leuke en sociaal vormende week beleven.

e) Verzekering
Speelpleinwerking De Speelkriebel heeft een verzekering voor lichamelijke ongevallen en
burgerlijke aansprakelijkheid voor begeleiding en kinderen tijdens de werkingsuren van de
speelpleinwerking, dus ook wanneer het terrein verlaten wordt (bv. uitstap).

f) Klachten
Ouders met vragen, opmerkingen of klachten kunnen steeds spreken met de aanwezige

verantwoordelijke. Zij zullen de ouders informeren over de werking en over de kinderen.
Waar mogelijk en nodig, zoeken zij naar oplossingen, verbeterpunten of een aangepaste aanpak.

g) Tarieven
Normaal tarief per dag: € 6 per kind.
UitPas met kansentarief: € 1,20 per kind (1/5e van de prijs)*
* Wie een UitPas met kansentarief bezit, dient dit mee te brengen naar de werking.



Op de werking wordt cash betaald of met een jeton. De jetons kunnen ‘s ochtends
aangekocht worden op de werking én gelden als betaalbewijs. De jeton is meerdere zomers
geldig.

In de dagprijs is inbegrepen:
 Eén koek en twee drankjes per dag.
 Gratis kraantjeswater te verkrijgen
 De kostprijs van eventuele uitstappen wordt zo laag mogelijk gehouden. Dit zodat

iedereen kan deelnemen*.

* Info rond uitstappen wordt in het begin van de week via een brief aan de kinderen
meegegeven of verbaal overgebracht aan de ouder(s)/voogd.

h) Groepsindelingen

Normale werking

groep leeftijd geboortejaar

Eekhoorntjes 3 – 5 2010 – 2012

Dolfijntjes 6 – 7 2008 – 2009

Panda’s 8 – 9 2007 – 2006

Kolibries 10 – 11 2004 – 2005

Okapi’s 12 – 14 2001 – 2003

Aspi’s 14 2001

Corona werking

bubbel kleur geboortejaar

1 groen 2015 – 2018

2 rood 2011 – 2014

3 blauw 2007 – 2010

i) Dagindeling

uur activiteit

7u30 – 9u30 vooropvang (aankomst kinderen)

9u30 – 12u30 activiteitenblok 1

12u30 – 14u middagpauze en vrij spel

14u – 16u30 activiteitenblok 2

16u30 – 17u naopvang (ophalen kinderen)



 Wederzijdse afspraken op niveau ouder(s)/voogd

a) Afspraken over breng- en afhaalmomenten
Bij aankomst meldt iedere deelnemer zich aan bij de ingang van het terrein. Deelnemers

die met de fiets komen, stappen af voor ze het plein betreden. Er is een fietsenstalling voorzien.
Ouders kunnen het terrein niet betreden tijdens de werking. Dit voor de veiligheid van de
kinderen, animatoren en verantwoordelijken.
Wanneer uitzonderlijk (bv. noodgeval) na 17u een kind opgehaald wordt, wordt er

verwacht dat de werking verwittigd wordt.

b) Afspraken over voeding
Elke deelnemer brengt een eigen lunchpakket mee naar de werking. Om 10u30 wordt voor
de jongste groep een fruitmoment voorzien. We vragen aan de ouders om fruit (of noten)
mee te geven.

De speelpleinwerking dient op de hoogte gebracht te worden van de medische achtergrond
van kinderen. In principe wordt er geen medicatie toegediend. Bij allergieën of informatie
waar de begeleiding extra op moet letten, dient dit vermeldt te worden op het
inschrijvingsformulier en bij het afzetten van het kind.

c) Regelingen en afspraken in geval een kind ziek word of een ongeval krijgt
Kinderen die ziek zijn, kunnen niet deelnemen aan de werking. Wordt de deelnemer ziek
tijdens de werking, dan wordt de ouder(s)/voogd gecontacteerd en wordt er gevraagd om
je kind zo snel mogelijk op te halen. Er wordt verwacht dat de ouder(s)/voogd bereikbaar is
en het kind kan komen ophalen.

d) Kledij, verloren en ‘verboden’ voorwerpen
Kinderen worden verwacht in speelkledij naar de speelpleinwerking te komen die tegen

een stootje kan en vuil mag worden. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de
persoonlijke spullen. Daarom wordt ook aangeraden om alles te naamtekenen. De
speelpleinwerking kan niet verantwoordelijke gesteld worden voor verloren kledij en
voorwerpen.

Verloren kledij en/of voorwerpen die gevonden worden, worden verzameld in bakken van
de groepsbubbel. Deze bakken worden op vrijdag aan de poort van het terrein gezet.

Voor de jongste groep wordt gevraagd om reservekledij mee te geven.

Elektronische toestellen (bv. GSM, MP4, …) en speelgoed worden op eigen risico
meegebracht. De Speelkriebel is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade. Uitzondering
hierbij is wanneer deze in bewaring wordt gegeven aan animatoren of verantwoordelijken.

e) Bezoeken
Ouders kunnen het terrein niet betreden tijdens de werking.



f) Pestgedrag
Pesten wordt in geen geval aanvaard op het speelplein. Merken we pestgedrag op, dan

volgt een gesprek met de ouder(s)/voogd.
g) Foto’s en beeldmateriaal

De ouder(s)/voogd geeft bij de inschrijving al dan niet toestemming voor het nemen van
foto’s en bewegende beelden. Deze beelden kunnen gebruikt worden op sociale media. Dit
is in overeenstemming met de Europese privacywetgeving van 25 mei 2018.

Enkel kinderen waarvoor de ouder toestemming gaf, worden gefotografeerd.

h) Gegevensbescherming
Speelpleinwerking De Speelkriebel heeft de wettelijke toelating om gegevens op te vragen
die toebehoren tot de persoonlijke levenssfeer: administratieve gegevens van het kind, de
ouders en het gezin en medische gegevens over het kind voor zover deze gegevens van
belang zijn.

Volgens de wet van de persoonlijke levenssfeer heeft de ouder recht op toegang tot de
administratieve gegevens omtrent het kind, de ouder of het gezin.

Speelpleinwerking De Speelkriebel geeft geen informatie aan derden over het gezin, kind of
verblijf tijdens de speelpleinwerking.

Bij deelname aan de werking gaat de deelnemer en de ouder(s)/ voogd akkoord met dit
huishoudelijk reglement.


