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Punt 5. Jeugd
5.2. Goedkeuren speelpleinreglement.

De Gemeenteraad,

Op grond van volgende overwegingen, zowelfeitelijk als juridisch:
De Jeugddienst organiseert jaarlijks in de zomervakantie speelpleinwerking, dit voor kinderen vanaf
de tweede kleuterklas tot en met het 6e leerjaar. Er bestond echter geen document met afspraken en
visie voor de speelpleinwerking. Wel werden jaarlijks enkele afspraken goedgekeurd via de
Kriebel krant en Kriebelflyer.
Er werd een speelpleinreglement opgesteld en werd na de zomervakantie geëvalueerd samen met de
hoofdanimatoren. Er werden geen opmerkingen ontvangen van de ouders.De Jeugddienst wenst na
het evalueren nog een aantal zaken aan te passen aan het reglement voor het speelplein.
De jeugdraad gaf een positief advies op 1 1 september 2016 .

Venvijzend naar volgende eerder beslissingen:
Voorlopig reglement goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 31 mei20l6
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
Het gemeentedecreet, arl. 42.
Na bespreking
BESLUIT: eenparig
Art.l: De gemeenteraad keurt het speelpleinreglement goed als volgt.
Speelpleinreglement de Ploeter

Algemene informatie
1. Wie is speelplein de Ploeter?
Speelplein de Ploeter wordt ingericht door het gemeentebestuur van Anzegem.
De speelpleinwerking heeft een zeer belangrijke plaats in het aanbod van zomeractiviteiten
Dagelijks beleven zo'n 200-tal kinderen een super leuke dag in Anzegem als Vichte.
De coördinatie is in handen van Jeugddienst DoeKéZot.

2. Doelgroep
Speelplein de Ploeter is er voor ieder kind vanaf het 2du kleuter tot het 6d" leerjaar
Kinderen worden verdeeld in twee categorieën:

De kleuters gaan naar het Klein plein
Kinderen uit de lagere school gaan naar het Groot plein

3. Waar?
De kinderen kunnen zowel in Anzegem als in Vichte terecht op het speelplein.
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Ze kunnen op volgende locaties gebracht en afgehaald worden
o Klein plein en Groot plein Anzegem:

Ansold, Landergemstraat I b
o Klein plein Vichte:

Gemeenteschool, Beukenhofstraat 38
¡ Groot plein Vichte:

De Stringe, Ommersheimplein 4

4. Openingsuren
Het Groot plein is open van 8u45 tot 17u; het klein plein van 13u tot l7u.
Van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30 worden activiteiten en speelimpulsen gegeven. Op
deze momenten kunnen kinderen niet gebracht en/of afgehaald worden. Het is belangrijk dat
kinderen niet zomaar weg gehaald worden van een activiteit omdat de animatoren veel werk
steken in voorbereidingen van activiteiten of speelimpulsen.
Daarom werd gekozen voor ruimere openingsuren met een marge waarin kinderen kunnen
gebracht en afgehaald worden.
Kinderen kunnen gebracht worden van Bu45 tot 9u en van 13u tot 13u30 en kunnen afgehaald
worden van 12u tot 1 3u en van 1 6u30 tot 1 7u.
Vanaf 7u kunnen kinderen in de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO terecht), na 17u kunnen
ze daar ook terecht tot 18u30. Let op! BKO is er enkel voor kinderen die in Anzegem wonen of
in Anzegem school lopen.

5. Openingsdagen
De speelpleinwerking is enkel open tijdens de zomervakantie, van maandag tot en met
vrijdag. De speelpleinwerking is gesloten tussen 21 juli en 15 augustus.
De concrete data worden jaarlijks meegedeeld met de kriebelflyer.

6. Tarieven
¡ Een halve dag: € 2.5
o Een hele dag: € 5
¡ Een gezin (vanaf 3 kinderen) betaalt € 6 per halve dag en € 12 per hele dag

De kinderen van het Groot plein die deelnemen aan het speelplein kunnen hun middagmaal
nuttigen onder toezicht van de animatoren. Hiervoor moet niet bijbetaald worden.

7. Facturatie
De betaling gebeurt na afloop van de vakantie via factuur. Er wordt geen cash geld
ontvangen.

8. lnschrijven
lnschrijven hoeft niet op voorhand te gebeuren. Het enige wat zeker moet gebeuren is zorgen
dat de gegevens in l-school correct zijn.
l-school is het digitale inschrijfprogramma. Voor activiteiten van Buddy, de Sportdienst of de
BKO moet via www,i-school.be/loqin ingeschreven worden, voor het speelplein niet! Maar alle
gegevens moeten wel correct zijn zodat de animatoren de kinderen (op de dag zelf) kunnen
inschrijven. Correcte gegevens zijn ook belangrijk als de ouders of de huisdokter moet
gecontacteerd worden of als er sprake is van allergieën en dergelijke.
ls er onlangs iets veranderd? Meld dit dan aan ieugddienst(Oanzeq .

ft J;f""*"^l':"t"n kinderen zijn verzekerd voor'tichametijke tetsets' atsook voor'wettetijke
aansprakelijkheid tegenover derden'. Schade veroorzaakt aan brillen, kledij en schade
veroorzaakt door diefstalworden over het algemeen niet vergoed.
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l0.Begeleiding
De kinderen worden opgevangen door een team van animatoren. De hoofdanimator is tijdens
inschrijf- en afhaalmomenten steeds terug te vinden aan het onthaal. De Jeugddienst is ook
steeds te vinden op het terrein.
De animatoren zijn jongeren tussen 16 jaar en 25 jaar. Zij doen hun uiterste best om de
kinderen een leuke zomer te bezorgen. Echter, jonge mensen maken ook fouten. Animatoren
worden zoveel mogelijk begeleid door de Jeugddienst en worden ook aangesproken op zaken
die niet ok zijn. lndien er van de ouders opmerkingen zijn, mogen die doorgegeven worden
aan de Jeugddienst.

Visie
Speelplein de Ploeter is een gemeentelijke speelpleinwerking voor kinderen vanaf het tweede
kleuter tot en met het 6" leerjaar. De speelpleinwerking gaat door in en rond de Ansold in
Anzegem en in en rond de Stringe plus de gemeenteschool in Vichte. Dagelijks komen zo'n
100 kindjes spelen per locatie.
Speelplein De Ploeter is een speel-plein en geen opvanginitiatief. Hiermee wordt bedoeld dat
spelen met en door het kind centraal staat.
Het is een plaats waar kinderen in de zomervakantie ten volle kind kunnen zijn. Het is
belangrijk dat ze hun daginvulling volledig zelf kunnen kiezen, zonder verplichtingen. Er is
sinds 2016 een open speelaanbod. Dit betekent dat er verschillende activiteiten en
speelhoeken worden uitgewerkt. Kinderen kunnen daaruit kiezen en veranderen van activiteit
wanneer ze willen. Zo hebben de kinderen de vrijheid om te doen waar ze zelf zin in hebben.
Er wordt gestreefd om de activiteiten zo gevarieerd en uitdagend mogelijk te maken, zodat
naar het speelplein komen voor kinderen altijd weer een avontuur en amusement kan zijn. De
speelpleinwerking wil plezier uitstralen. Het is heel belangrijk dat een kind zich goed voelt bij
speelplein De Ploeter en dat het graag terug komt.
Kinderen moeten niets en mogen kiezen wat ze willen spelen. Ze krijgen alle kansen om te
spelen en dit in een zo veilig mogelijke speelruimte. Echter, ongelukjes kunnen niet
voorkomen worden.
Speelplein de Ploeter is aangesloten bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). VDS geeft
de nodige ondersteuning en mogelijkheid tot vorming van de animatoren.
Elk kind is welkom op het speelplein, ongeacht zijnlhaar moedertaal, lichamelijke,
verstandelijke of sociale mogelijkheden, etnische afkomst of maatschappelijke positie.
Respect voor elk kind staat hier centraal.

Onze speelpleinwerking wil een speels, kindvriendelijke en betrouwbaar imago nastreven

Praktische afspraken
1. lnschrijf- en afhaalmomenten:
Aanmelden op het speelplein:

- 's ochtends: tussen 8u45 en 9u00
- 's middags: tussen 13u en 13u30

Afhalen (Kinderen niet vergeten uit te schrijven bij de hoofdanimator)
- 's middags:tussen 12u en 13u
- 's avonds: tussen 16u30 en l7u

De uren dienen gerespecteerd te worden

Uitzonderingen: kinderen kunnen mits uitzonderingen vroeger opgehaald worden. Het is
belangrijk dat de hoofdanimator hiervan op de hoogte is. Wanneer kinderen vroeger
opgehaald worden moet er rekening gehouden worden dat de hoofdanimatoren de kinderen
moet gaan zoeken, dit kan eventjes duren.
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2. Open speelaanbod
Speelplein De Ploeter is een open speelpleinwerking. Dit wil zeggen dat kinderen volledig vrij

zijn om te kiezen wat ze doen. Ze kunnen deelnemen aan georganiseerde activiteiten maar
kunnen even goed een ganse dag in onze bouwhoek spelen. Kinderen worden niet verplicht
aan iets deelte nemen, animatoren geven continu speelimpulsen. Het belangrijkste aan de
speelpleinwerking is dat de kinderen volop kunnen spelen en doen waat ze zin in hebben mits
het volgen van enkele afspraken.

3. Kledij
Bij speelplein de Ploeter staat spelen centraal. Dit wil dus zeggen dat kinderen af en toe vuil
kunnen zijn. Kinderen dienen aangepaste kledij en aangepast schoeisel te dragen! Als kledij
tijdens het spelen vuil of beschadigd raakt, is dat niet de verantwoordelijkheid van het
speelplein.

Regenjasjes zijn bij regenweer een must! Bij mooi weer mogen kinderen hun zwemgerief
meebrengen, samen met een pet of zonnehoed. Kinderen worden ingesmeerd met zonnemelk
door de animatoren

4. Benodigdheden
- Boterhammen:

Kinderen die 's middags op het speelplein blijven eten moeten zelf hun lunchpakket
meebrengen: boterhammetjes en een drankje.
Boterhammen vergeten: de Jeugddienst probeert in de eerste plaats steeds de
ouders te bereiken. lndien dit niet mogelijk is, voorziet de jeugddienst een maaltijd,

mits betaling door de ouders.
- Een onqelukie kan qebeuren

Enthousiasme, geconcentreerd bezigzijn, nieuwe omgeving,... Dit kan voor een
ongelukje zorgen met een natte broek als resultaat. Gelieve voldoende reservekledij in
een rugzakje mee te geven.

- Eioen qadqets. GSM's en speelqoed
Er wordt gevraagd om eigen speelgoed thuis te laten, alsook GSM, tablets of andere
zaken.

5. Ziekte of medische opmerkingen
Om kinderen de nodige hulp te bieden indien dit gewenst wordt, moeten ouders de
Jeugddienst op de hoogte brengen van allergieën, lichamelijke beperkingen, opmerkingen
allerhande. Zeker wanneer deze zaken niet onmiddellijk zichtbaar ztln of er een specifieke
aanpak vereist wordt.
Dit kan aangegeven worden op de inschrijvingsfiche of rechtstreeks aan de Jeugddienst
bezorgd worden.

lndien kinderen ziek zijn, vragen we of er een andere oplossing kan gezocht worden. Voor een
kind is het ook niet leuk om ziek naar het speelplein te moeten komen.

Bij een ongeval of zorgwekkende toestand, worden steeds de ouders gecontacteerd, indien de
Jeugddienst het nodig acht wordt de dokter ook verwittigd. Vandaar dat het steeds belangrijk
is om de Jeugddienst de juiste doktersgegevens te bezorgen.

6. Medicatie
ln principe dient de Jeugddienst of hoofdanimator geen medicatie toe op het speelplein.
Uitzonderlijk kan hiervan afgeweken worden. Dit kan enkel op medisch voorschrift waarop

4t6



EN Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad

alles correct genoteerd staat (naam van het kind, dosering, wijze van toedienen,...).Wanneer
er medicijnen moeten toegediend worden dienen de hoofdanimator en de Jeugddienst op de
hoogte gebracht te worden.

7. Portretrecht
Wanneer de gegevens van de kinderen ingevuld worden, wordt er automatisch van uitgegaan
dat foto's, waar uw kind op staat, mogen gepubliceerd worden op Facebook, publicaties van
de Jeugddienst (zoals de kriebelfolder, kriebelkrant) als publicaties van de Gemeente
Anzegem (zoals het maandblad Aktiv). lndien foto's niet mogen gepubliceerd worden, kan dit
aangevinkt worden bij inschrijving.

8. Kinderen met specifieke zorgbehoeften
Alle kinderen zijn welkom bij speelplein de Ploeter. lndien er specifieke noden zijn en ouders
wensen hierover te praten, kan gerust contact op genomen worden met de Jeugddienst. Dan
wordt er gekeken voor de beste oplossing.
lndien er gemerkt wordt dat er iets moeilijk verloopt met kinderen, worden de ouders
gecontacteerd voor een gesprek en een gepaste aanpak.
lndien de veiligheid van het kind zelf, de animatoren of andere kinderen niet meer
gegarandeerd kan worden, kan over gegaan worden tot schorsing op het speelplein. Dit
gebeurt enkel als uitzondering en wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen.

9. Communicatie op het speelplein
Aan het onthaal zullen regelmatig boodschappen te zien zijn of de kinderen krijgen een briefje
mee. Boodschappen zoals: verkleedkledij meebrengen, oproep naar waardevol kosteloos
materiaal, zwemkledij niet vergeten, ...

l0.Alleen naar huis
Kinderen vanaf het 3u leerjaar mogen alleen naar huis, mits er een briefje wordt afgegeven
aan het speelplein en Buddy (of BKO of sportdienst) waarop staat dat kinderen alleen naar
huis mogen, voor welke periode dit is (bv. 25 augustus of de hele zomervakantie) en om welk
uur ze mogen vertrekken.

Door de kinderen naar de Ploeter te brengen, verklaren de ouders zich akkoord met
deze

Vragen en opmerkingen
Zijn er nog vragen of opmerkingen? Aarzel dat niet om de Jeugddienst te contacteren.

Jeugddienst
Landergemstraat 1

8570 Anzegem
0478 30 20 4310478888202
ieuqddienst@anzeqem. be

Art. 2: De gemeenteraad keurt het goed dat de afspraken jaarlijks worden meegegeven aan de
ouders.
Art.3: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten.
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