
 

 

ORGANISATIE 

 

Naam: Gemeentelijk speelplein Kriebelplezier Oosterzele 

Organiserend bestuur: Gemeentebestuur Oosterzele, Dorp 1 te 9860 Oosterzele 

Organiserende dienst: Gemeentelijke dienst Sport en Jeugd Oosterzele 

Contactgegevens: Dienst Kind & Jeugd, Sportstraat 5, 9860 Oosterzele 

 

SPEELPLEINWERKING 

 

Art. 1 – Locatie 

De speelpleinwerking vindt plaats op de site van sporthal De Kluize: Sportstraat 5 in 9860 
Oosterzele.  

Er kan gebruik gemaakt worden van de sporthal, de chalet, het graspleintje naast de chalet, de 
speeltuin, de speelweide en de Chiro-lokalen met bijhorend grasplein. Daarnaast zijn er nog 
enkele occasioneel gebruikte locaties. 

 

Art. 2 - Periodes 

De speelpleinwerking wordt elk jaar georganiseerd tijdens de paas- en zomervakantie. De 
sluitingsdagen worden per vakantie duidelijk vermeld in de vrijetijdsbrochure en op de website 
www.oosterzele.be  

 

Art. 3 - Dagindeling 

Middag toezicht – enkel voor kinderen die 
van de sportkampen komen 

12u15 tot 13u00 

Afhalen uit middagtoezicht – indien de 
kinderen niet blijven voor de 
speelpleinwerking 

12u45 – 13u00 

Inschrijven de dag zelf – enkel voor kinderen 
die van thuis komen 

13u tot 13u30 

Activiteiten  13u30 – 17u00 

Afhalen uit de speelpleinwerking 17u00 – 17u30 

 

Art. 4 – De speelpleinwerking verlaten 

Kinderen mogen alleen naar huis wanneer dit werd aangegeven in het online inschrijfsysteem 
I-school. Wanneer er geen melding is gebeurd in het online systeem mogen de kinderen niet 
alleen naar huis. 

 

 

Huishoudelijk reglement gemeentelijke speelpleinwerking 
Kriebelplezier Oosterzele  
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Art. 5 - Leeftijden en groepsindeling 

Alle kinderen die 4 jaar worden in het jaar van deelname mogen deelnemen aan de 
speelpleinwerking. De kinderen die deelnemen aan de speelpleinwerking worden geacht 
zindelijk te zijn. Het speelplein is er voor kinderen tot en met het 6de leerjaar. 

Kabouters: Het jaar waarin ze 4 of 5 jaar worden 

Daltons: Het jaar waarin ze 6 of 7 jaar worden 

Bollebozen: Het jaar waarin ze 8 of 9 jaar worden 

Pioniers: Het jaar waarin ze 10, 11 of 12 jaar worden 

Uitzonderingen worden steeds vooraf besproken met de dienst Sport en Jeugd. Dienst Sport & 
Jeugd beslist in samenspraak met de hoofdmonitor of kinderen die nog niet zindelijk zijn 
kunnen deelnemen en of kinderen kunnen wisselen van groep. Kinderen kunnen niet van 
leeftijdsgroep wisselen om bij broer, zus of vriendjes te zitten. Tijdens de periodes van vrij spel 
kunnen ze samen spelen. 

 

Art. 6 – Hoofdanimatoren en animatoren 

De hoofdanimatoren en animatoren staan in voor de dagelijkse werking van de 
speelpleinwerking. 

De animatoren worden minstens 16 jaar in het eerste jaar dat ze als animator op het speelplein 
staan. Dienst Sport en Jeugd raadt de animatoren aan een brevet animator in het jeugdwerk te 
behalen. De animatoren krijgen een vrijwilligersvergoeding per dag dat ze op het speelplein 
staan en ze ondertekenen daarvoor een afsprakennota en tekenlijst.  

De hoofdanimatoren worden minstens 18 jaar tijdens hun eerste jaar als hoofdanimator en 
krijgen een monitorencontract voor vakantiewerk. De hoofdanimator is in het bezit van het 
attest hoofdanimator in het jeugdwerk of doet hiervoor stage of heeft gelijkgestelde ervaring 
op het speelplein. De hoofdanimator staat onder de leiding van dienst Sport en Jeugd. De taken 
van de hoofdanimator staan omschreven in het document ‘taken en visietekst van de 
hoofdanimator’ en de taken van de animatoren staan omschreven in het animatorenboekje. 

 

Art 7 - Inschrijven  

Alle kinderen die deelnemen aan de speelpleinwerking moeten geregistreerd zijn op 
www.i-school.be/oosterzele/registereren. Registratie is verplicht voor deelname. 
Inschrijven voor de speelpleinwerking kan op www.i-school.be/login.  
 

Middagtoezicht – vooraf inschrijven verplicht  
Online via de online toepassing tot 23u59 de dag 

voor de activiteit 

Speelpleinwerking – vooraf inschrijven verplicht 

als het kind in de voormiddag naar een sportkamp 

of BKO Het Vinkemolentje gaat en aansluitend 

naar het middagtoezicht gaat 

Online via de online toepassing tot 23u59 de dag 

voor de activiteit 

 

Speelpleinwerking – de dag zelf als het kind van 

thuis komt 

Tussen 13u en 13u30 de dag zelf aan de balie van 

de speelpleinwerking 

 

Op voorhand inschrijven is dus altijd verplicht indien het kind de combinatie sportkamp/BKO 
Het Vinkemolentje en speelplein maakt zonder over de middag naar huis te gaan. Bij deze 
combinatie is de dag zelf inschrijven niet mogelijk. 

http://www.i-school.be/oosterzele/registereren
http://www.i-school.be/oosterzele/registereren
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Artikel 8 - Annuleringsregeling 

Middagtoezicht  Tot 4 weken voor de start van de vakantie kan je 
kosteloos annuleren via de online toepassing. De 
precieze datum staat in de vrijetijdsbrochure en op 
de website van gemeente Oosterzele. Nadien kan je 
niet meer annuleren.  

 

Speelpleinwerking  Tot 4 weken voor de start van de vakantie kan je 
kosteloos annuleren  via de online toepassing. De 
precieze datum staat in de vrijetijdsbrochure en op 
de website van gemeente Oosterzele. Nadien kan je 
niet meer annuleren.  

 

 

Art. 9 – Bijdrage, wijze van inning, verminderingen en ziekte 

De tarieven, wijze van inning, de verminderingen (sociale tarieven) en terugbetaling n.a.v. 
ziekte van het kind worden vastgelegd in het retributiereglement op de jeugdwerkinitiatieven 
van de gemeente Oosterzele georganiseerd door de dienst Sport en jeugd.  

 

Artikel 10 -  Administratieve kosten 

De administratieve kosten worden vastgelegd in het retributiereglement op de 
jeugdwerkinitiatieven van de gemeente Oosterzele georganiseerd door de dienst Sport en 
jeugd. 

 

Middagtoezicht – aanwezig zonder de dag vooraf 
23u59 online te reserveren 

Indien het kind om 12u15 nog aanwezig is zonder 
ingeschreven te zijn voor het middagtoezicht krijgt 
de ouder hiervoor een administratieve kost per 
factuur opgestuurd 

Speelpleinwerking – aanwezig zonder dag vooraf 
23u59 online te reserveren 

Indien het kind om 13u nog aanwezig is zonder 
ingeschreven te zijn voor de speelpleinwerking 
krijgt de ouder een factuur volgens het tarief van de 
speelpleinwerking 

 

Art. 11 - Medische info 

Bij de online registratie geven de ouders alle nuttige informatie over hun kind. Wanneer er 
belangrijke medische gegevens zijn, is het de verantwoordelijkheid van de ouders die 
informatie mee te delen. De hoofdanimator dient enkel medicatie toe aan de kinderen wanneer 
hiervan een doktersattest is waarop duidelijke instructies staan over het toedienen van de 
medicatie. 

 

Art. 12 - Verzekering 

Deelnemende kinderen zijn verzekerd tegen ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke letsels. Het verzekeringsformulier wordt op het moment van het ongeval zelf 
ingevuld. 

Er is geen verzekering voor materiële schade. De deelnemende kinderen brengen geen 
waardevolle spullen mee. 



 

Art. 13 – Procedure bij ongevallen 

Bij een ongeval wordt volgende procedure gevolgd: 

• Indien niet ernstig wordt het kind door de hoofdanimator, animator of dienst Kind en 
Jeugd verzorgd. Er is altijd een volledig uitgeruste EHBO-koffer ter plaatse. 

• Indien het kind ernstiger gewond is, bekijkt de hoofdanimator of dienst Kind en Jeugd 
welke huisarts er bij het kind vermeld staat. Deze arts wordt gevraagd om op het 
speelplein het kind te verzorgen. 

Wanneer de huisarts niet vermeld of niet beschikbaar is zal de hoofdanimator of dienst 
Kind en Jeugd de best beschikbare arts contacteren om op het speelplein het kind te 
verzorgen. 

• Indien het kind te ernstig gewond is om door een huisarts te laten verzorgen, belt de 
hoofdanimator of dienst Kind en Jeugd de hulpdiensten. 

• De ouders worden op de hoogte gebracht nadat de dokter of hulpdiensten verwittigd 
zijn. 

• De hoofdanimator of dienst Kind en Jeugd vullen de nodige formulieren voor de 
ongevallenverzekering in. 

• De hoofdanimator houdt een logboek bij waarin elke verzorging genoteerd staat opdat 
de ouders hierover geïnformeerd kunnen worden. 

 

Art. 14 - Inclusie 

Kinderen met een beperking zijn in de eerste plaats gewoon kinderen. Ook in hun vrije tijd 
wensen kinderen met een beperking niets anders dan alle andere kinderen: vrienden maken, 
spelen, je leefwereld uitbreiden, … Onze speelpleinwerking zet actief stappen om drempels 
weg te werken en de nodige ondersteuning te bieden. Zo trachten we kinderen met een 
beperking gewoon mee te laten spelen.   

Deze kinderen moeten voor 1 juni ingeschreven worden zodat er overleg kan zijn met de ouders 
en er gepaste begeleiding gezocht kan worden.  

We vragen aan de ouders bij een eerste inschrijving de Dienst Sport en Jeugd telefonisch op de 
hoogte te brengen. 

Aan de hand van een uitgebreide medische fiche stellen de ouders dienst Sport en Jeugd op de 
hoogte van alle medische aspecten van hun kind. Dienst Sport en Jeugd gaat vertrouwelijk om 
met die informatie. 

Dienst Sport en Jeugd gaat – in overleg met de ouders - na, of het speelplein de zorg voor het 
inclusiekind op zich kan nemen. 

Afhankelijk van de noden van het kind zal er extra begeleiding geregeld worden. 

Indien het kind ingeschreven is maar niet deelneemt, zal de kost van de extra begeleider 
gefactureerd worden aan de ouders, tenzij het kind afwezig is wegens ziekte of overmacht. 

Meer informatie is verkrijgbaar bij dienst Sport en Jeugd. 

 

Art. 15 - Privacy 

Gemeente Oosterzele en dienst Sport en Jeugd hechten veel waarde aan de bescherming van 
uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd ). In deze privacyverklaring 
willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe 



wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan 
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

 

De dienst Sport en Jeugd houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy 
verklaring; 

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 
wijzen en deze respecteren. 

 
 

Tijdens de speelpleinwerking worden er foto’s gemaakt. Het gemeentebestuur kan die foto’s 
gebruiken voor promotionele doeleinden. De ouders moeten bij registratie op het online 
platform aanduiden of er foto’s mogen genomen en gebruikt worden.  

Als dienst Sport en Jeugd zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft 
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:  

Dienst Sport en Jeugd Oosterzele 

Sportstraat 5 

9860 Oosterzele  

jeugddienst@oosterzele.be 

09/363 84 22 

 

Art. 16 - Varia 

§ 1 - Kledij 

De kinderen dragen gemakkelijke, losse speelkledij die vuil mag worden en tegen een stootje 
kan. 

Bij zonnig weer dragen de kinderen het best hoofdbescherming en luchtige kledij. De kinderen 
worden op het speelplein ingesmeerd met zonnecrème maar het is aangeraden de kinderen 
thuis ook in te smeren. 

Als het niet regent, wordt er buiten gespeeld zelfs al is het wat kouder. Zorg er dus voor dat de 
kinderen voldoende warme kleren bij zich hebben. Bij regenweer dragen de kinderen een 
regenjas aangezien er verplaatsingen gebeuren naar de Chirolokalen en de chalet. 

We raden de ouders aan alle kledingstukken te markeren met de naam van het kind. 

Voor de kleuters is het aangeraden reservekledij mee te geven. 

De gevonden voorwerpen worden tot een maand na de speelpleinwerking bewaard. Daarna 
gaan de gevonden voorwerpen naar een goed doel. 



 

§ 2 - Wat wel en niet meebrengen 

Wel:  

• De kinderen brengen een lunchpakket mee wanneer ze aansluitend van het sportkamp 
naar de speelpleinwerking gaan. De kinderen krijgen water op het speelplein maar een 
drankje extra mag het kind zeker meebrengen. (geen frisdrank) 

• De kinderen brengen zelf een vieruurtje (fruit of koek) mee. Tijdens de 
speelpleinwerking mogen de kinderen de snoepautomaat niet gebruiken. 

Niet:  

• Chips, snoepgoed, frisdrank,…  

• De kinderen brengen geen waardevol materiaal (gsm, tablet, computerspelletjes, 
speelgoed, …) of geld mee. Ook de oudere kinderen brengen geen gsm mee. Hebben ze 
toch een gsm, smartphone of tablet mee dan zal de hoofdanimator deze bewaren tot 
het kind naar huis gaat. Wanneer de kinderen waardevolle zaken verliezen, is het 
speelplein niet verantwoordelijk. 

 

 

§ 3 - Respect 

Deelnemende kinderen mogen gebruik maken van alle speeltuigen, materiaal en terreinen die 
hen ter beschikking worden gesteld door de animatoren. 

Van de deelnemende kinderen wordt verwacht dat ze het materiaal, speeltuigen, terreinen, 
lokalen, … met respect behandelen. 

Wanneer wordt vastgesteld dat kinderen opzettelijk schade veroorzaken aan het terrein, de 
lokalen, het materiaal, de monitoren of andere kinderen kunnen de ouders hiervoor 
verantwoordelijk gesteld worden en kan de schade op hen verhaald worden. 

 

Wanneer individueel gedrag de speelkansen van de andere kinderen belemmert of wanneer 
het kind het gezag van de hoofdanimator en dienst Sport en Jeugd blijvend niet aanvaardt kan 
een kind de toegang tot de speelpleinwerking ontzegd worden. 

 

Art. 17 - Aanvaarding 

Deelname aan de speelpleinwerking houdt de aanvaarding en naleving van het huishoudelijk 
reglement in. Het huishoudelijk reglement is te raadplegen op www.oosterzele.be, bij dienst 
Sport en Jeugd en tijdens de speelpleinwerking. 

 

Artikel 18 -  Inwerkingtreding  

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020. 

 


