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REGLEMENT 

ZOMER 2022 
 
 
1. Uw kind inschrijven bij De Speelplaneet betekent akkoord gaan met het huishoudelijk 

reglement en mogelijke andere maatregelen die getroffen zijn in het belang van de 
gezondheid van uw kind en onze animatoren. Extra getroffen maatregelen zullen altijd op 
onze website en sociale media gecommuniceerd worden. 

 
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 verplicht 

zijn om deel te nemen aan de voorziene activiteit en steeds gerust een andere activiteit 
kunnen uitkiezen. Uiteraard mogen activiteiten van anderen niet verstoord worden.  

 
4. Alcohol, drugs, rookwaren (ook vapen) 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, zal het kind 
deze in de rugzak moeten wegsteken voor de hele speelpleindag. Wanneer het om 
ontoelaatbare voorwerpen gaat, die een gevaar of bedreiging kunnen betekenen voor 
anderen, zal de animator deze opzijleggen waarna de ouders op de hoogte zullen gebracht 
worden. Enkel de ouders kunnen dit materiaal dan nog komen ophalen.  

 
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.  
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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 dient aangevraagd te worden vóór 31 maart 2023. Attesten die later worden 

aangevraagd kunnen we niet meer behandelen. Een fiscaal attest kan u bekomen door het 
aanvraagformulier in te vullen die beschikbaar staat op onze website onder ‘Downloads’. 
Papieren van de mutualiteit moeten tijdens de zomer, vóór 31 augustus 2023, aan de 
ingang van het speelplein worden afgegeven of per mail verstuurd in de bijlage naar 
info@speelplaneet.net. 


