Reglement

Huishoudelijk reglement Speelplein- en
Grabbelpaswerking
Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 april 2021
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 3 mei 2021

Artikel 1 – Algemene bepalingen
De Speelplein- en Grabbelpaswerking in Maldegem is rechtstreeks verbonden aan het
Gemeentebestuur. Dit heeft zijn vertaling in inspraak in de organisatie, financiële ondersteuning
en het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur. De jeugddienst is verantwoordelijk voor de
dagelijkse leiding van de Speelplein- en Grabbelpaswerking.
Artikel 2: Begrippen
Voor de gemeentelijke Speelplein- en Grabbelpaswerking hanteert gemeentebestuur Maldegem
volgende begrippen:
§1. Speelpleinwerking
Speelpleinwerking is een open vakantie-initiatief tijdens de zomervakantie zonder mogelijkheid
tot overnachten, dat kinderen tussen vier en veertien jaar een zo ruim mogelijk aanbod aan
speelkansen biedt. Daartoe voorziet de speelpleinwerking een functionele infrastructuur,
aangepast spelmateriaal en een gevarieerd speelaanbod.
Een goede speelpleinwerking kent drie grote gemeenschappelijke pijlers:
-

-

Vakantie: speelpleinwerking situeert zich binnen de zomervakantie, waar een specifieke
speelbehoefte van kinderen waar te nemen is. Een speelpleinwerking heeft niet als doel een
oppas te zijn, maar wel een werking waar zinvolle vrijetijdsinvulling van kinderen centraal
staat.
Kinderen: alle kinderen tussen vier en veertien jaar zijn welkom op het speelplein, ongeacht
politieke, sociale of ideologische overwegingen.
Spelen: Binnen het bieden van optimale speelkansen staan vier factoren centraal:
o aanbieden van activiteiten: dit berust in hoofdzaak op de vrijwilligers die de taak hebben
kinderen in hun spel te begeleiden. De kwaliteiten van de vrijwilliger als begeleider zijn dus
van hoogstaand belang. Binnen de speelpleinwerking worden drie soorten activiteiten
aangeboden: het spontaan spel of het vrij spel, het aangeboden spel en keuzeactiviteiten.
o infrastructuur: de gemeente Maldegem voorziet in een binnen- en buitenruimte, aangepast
aan de behoeften van de werking en waarbij de veiligheid van de kinderen gegarandeerd
wordt. De gemeentelijke speelpleinwerking wordt voorzien op verschillende locaties: de
lokalen aan de kinderopvang in de Zandakkers in Adegem en de lokalen van de Chiro in de
Kleitkalseide in Kleit.
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o materiaal: gevarieerd en veilig spelmateriaal zijn noodzakelijk bij de ontwikkeling van
kinderen en kunnen niet ontbreken wanneer men optimale speelkansen wil bieden aan de
kinderen. De gemeentelijke jeugddienst koopt jaarlijks materiaal aan voor de goede
werking van de speelpleinwerking, waarop de vrijwilligers van de speelpleinwerking steeds
gratis beroep kunnen doen.
o speelkameraden: kinderen moeten naar hartenlust kunnen spelen met leeftijdsgenootjes,
broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes,….
§2. Grabbelpas
Grabbelpas is een open vakantie-initiatief tijdens de krokus,- paas,- en herfstvakantie. Via de
Grabbelpas krijgen kinderen tussen vier en twaalf jaar toegang tot een afwisselend en boeiend
vrijetijdsprogramma. Deze werking is de sleutel tot een unieke combinatie van sport, spel,
creativiteit, knutselen, koken, uitstappen, film, theater en circus. Kortom een vakantiewereld waar
de verveling ver zoek is.
Artikel 3: Locatie
-

Speelpleinwerking Adegem: Jeugdlokalen Zandakkers – Zandakkers 16, 9991 Adegem.
Speelpleinwerking Kleit: Lokalen Chiro Vannoes – Kleitkalseide 109, 9990 Maldegem.
Grabbelpas: Verschillende gemeentelijke locaties afhankelijk per activiteit. De locatie en plaats
van afspraak worden telkens duidelijk vermeld in de promotie van het vrijetijdsaanbod.

Artikel 4: Bepalingen voor deelname
§1. Volgende voorwaarden gelden voor deelname aan de Speelpleinwerking:
-

-

Speelpleinwerking wordt georganiseerd voor kinderen van vier tot en met veertien jaar.
De kinderen worden opgedeeld in leeftijdsgroepen volgens geboortejaren.
Zowel kinderen die in Maldegem wonen, als kinderen uit andere gemeenten die schoollopen
in Maldegem, kunnen naar de speelpleinwerking komen.
Kinderen moeten geregistreerd zijn en een speelpleinpasje hebben vooraleer ze naar het
speelplein komen.
o Registeren van je kind(eren) vooraf kan via www.maldegem.be/webshop.
o Vraag na registratie een speelpleinpasje aan via het webformulier of door te mailen naar
jeugddienst@maldegem.be
o Kom spelen! Je hoeft niet te laten weten wanneer je naar het speelplein komt. Kom gewoon
langs op het speelplein en geef je pasje af aan de animatoren. Op die manier wordt je
aanwezigheid geregistreerd en een factuur opgemaakt achteraf. Kinderen kunnen zowel
voor een halve (voor- of namiddag) of volledige dag deelnemen.
Uitzondering: in uitzonderlijke situaties (vb. Corona) kan er gevraagd worden om vooraf de
aanwezigheden voor deelname aan speelpleinwerking te registreren via ons digitaal platform.
Bij inschrijving voor de speelpleinwerking zijn inbegrepen: begeleiding, verzekering, drankje en
koek.
Een sjaaltje is verplicht te dragen op het speelplein. Dit is op het speelplein zelf te verkrijgen.

§2. Volgende voorwaarden gelden voor deelname aan de Grabbelpaswerking:
-

Grabbelpaswerking wordt georganiseerd voor kinderen van vier tot twaalf jaar.
Zowel kinderen die in Maldegem wonen, als kinderen uit andere gemeenten die schoollopen
in Maldegem, kunnen intekenen op de activiteiten van de Grabbelpas.
Om deel te nemen aan de Grabbelpas dient men per activiteit online in te schrijven via de
webshop van Maldegem. Je registreert als ouder je kind vooraf via de webshop van
Maldegem. Met de gegevens van je account op de webshop wordt een verzekering voor de
deelnemer afgesloten en worden fiscale attesten opgemaakt.
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-

Bij inschrijving voor de Grabbelpas zijn begeleiding en verzekering inbegrepen.
Een sjaaltje van de Grabbelpas is verplicht te dragen tijdens de activiteiten en is te verkrijgen
bij de Jeugddienst.

Artikel 5: Openingsdagen- en uren
§1. Speelpleinwerking
Speelpleinwerking vindt enkel plaats gedurende de zomervakantie, op weekdagen en dit zowel in
de voor- als namiddag m.u.v. de feestdagen 11 juli, 21 juli, 15 augustus en eventueel bijkomende
sluitingsdagen.
Kinderen kunnen zowel een volledige als een halve dag komen, rekening houdend met volgende
uren:
Volledige dag

Voormiddag

Namiddag

Brengen
van
kinderen

Tussen 8.00 en 9.30 uur

Tussen 8.00 en 9.30 uur

Tussen 12.30 en 13.30 uur

Afhalen
van
kinderen

Tussen 16.30 en 17.30 uur

Om 12.00 uur

Tussen 16.30 en 17.30 uur

§2. Grabbelpaswerking
Grabbelpaswerking vindt plaats in de krokus,- paas,- en herfstvakantie. De dagen en uren van de
activiteiten worden gecommuniceerd in onze vrijetijdsbrochures. Deze brochures zijn online te
raadplegen via de gemeentelijke website en worden eveneens op papier bedeeld via de klassen
van de Maldegemse scholen die hiervoor hun akkoord gaven.
Artikel 6: Voor- en naopvang Speelpleinwerking Adegem
IBO De Zandloper voorziet opvang voor en na de speelpleinwerking van Adegem conform de
tarieven die zijn opgenomen in het retributiereglement “Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang
De Zandloper”. Om hiervoor in te schrijven moeten kinderen over een dossier beschikken en
online geregistreerd zijn. Neem hiervoor tijdig contact op met IBO De Zandloper. Meer info en
contactgegevens zijn terug te vinden via www.maldegem.be/ibo-de-zandloper.
Artikel 7: Begeleiding
Alle groepen en activiteiten worden begeleid door animatoren die door het gemeentebestuur
aangesteld worden. Deze animatoren zijn gemotiveerde jongeren die zich met veel plezier
inzetten om alle activiteiten in goede banen te leiden.
De meeste animatoren zijn in het bezit van een animatorattest. Animatoren die niet in het bezit
zijn van een animatorattest worden hiertoe wel gestimuleerd. Gemeente Maldegem voorziet een
subsidie kadervorming die 75% van de cursuskosten binnen het jeugdwerk terugbetaalt.
Animatoren krijgen de nodige ondersteuning van de hoofdanimatoren en jobstudenten, en staan
in nauw contact met de jeugddienst. De eindverantwoordelijkheid ligt bij Gemeentebestuur
Maldegem.
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Artikel 8: Drank en voeding
§1. Speelpleinwerking
Kinderen die een volledige dag naar het speelplein komen worden geacht een lunchpakket,
voldoende tussendoortjes en water mee te hebben. Een drinkfles kan ten allen tijde worden
opgevuld met drinkbaar water op het speelplein zelf.
Op het speelplein is er geen mogelijkheid om de zelf meegebrachte drank of voeding van de
deelnemers koel te bewaren. Ouders dienen eventueel zelf een koelbox- of zak te voorzien en er
op toe zien dat de meegegeven drank en voeding niet snel kan bederven.
Kinderen die in de namiddag komen krijgen op het speelplein een vieruurtje en een drankje. Dit
is inbegrepen in de prijs.
§2. Grabbelpaswerking
Voor de activiteiten van de Grabbelpas dien je als ouder zelf een koekje en een drankje mee te
geven met je kind(eren). Bij activiteiten die een volledige dag in beslag nemen (zoals uitstappen)
worden kinderen geacht zelf een lunchpakket, voldoende tussendoortjes en water mee te
nemen.
Artikel 9: Ziekte en ongevallen
§1. Ziekte
Indien uw kind ziekteverschijnselen vertoont, verzoeken wij u om uw kind niet naar de
Speelplein- of Grabbelpaswerking te brengen.
Voelt een kind zich ziek tijdens de activiteiten van de Speelplein- en Grabbelpaswerking, dan kan
gevraagd worden aan de ouders om het kind te komen afhalen.
§2. Ongevallen
Op de verschillende locaties van de Speelplein- en Grabbelpaswerking is er steeds EHBOmateriaal aanwezig.
Bij een ongeval wordt een dokter geraadpleegd. Bij zeer ernstige noodgevallen worden de
hulpdiensten verwittigd. De ouders worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
§3. Medische fiche
Indien uw kind medische problemen heeft (zoals allergieën, epilepsie, astma, ADHD,
gedragsproblemen…) is het belangrijk voor de ouder/voogd om dit aan te geven in de medische
fiche. Deze fiche is online via uw account op de webshop van Maldegem te raadplegen en steeds
te wijzigen indien nodig.
§4. Medicatie
Er wordt geen medicatie toegediend tijdens de Speelplein- en Grabbelpaswerking. Het
gemeentebestuur raadt aan om medicatie door de huisarts te laten voorschrijven die ’s morgens
en ’s avonds kan worden toegediend door de ouders.
Artikel 10: Kledij, verloren en verboden voorwerpen
§1. Speelkledij
Tijdens de speelplein- en grabbelpaswerking moeten kinderen kunnen ravotten en vuil worden.
Voorzie gemakkelijke kledij die tegen een stootje kan.
§2. Verloren voorwerpen
Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn persoonlijk materiaal. Het gemeentebestuur is
niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen kledij of voorwerpen. Denk er aan om kledij,
brooddoos, drinkfles,… te naamtekenen. Zo raakt alles vlugger bij de oorspronkelijke eigenaar.
Kostbare zaken zoals een gsm, tablet of juwelen laat je beter thuis.
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§3. Verboden voorwerpen
De deelnemers mogen geen zaken of materialen meebrengen die als gevaarlijk beschouwd
kunnen worden. Indien dit toch gebeurt, worden deze materialen door de animatoren in beslag
genomen.
Artikel 11: Afhaling van deelnemers
§1. Algemeen
Er worden duidelijke afspraken gemaakt in verband met de personen aan wie het kind bij
afhaling mag worden toevertrouwd en de regeling die getroffen wordt in het geval iemand
anders het kind komt afhalen. De Speelplein- en Grabbelpaswerking vertrouwen de kinderen
alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in de accountgegevens van het
kind. Ouders kunnen dit ten allen tijde aanpassen in hun account via de webshop van Maldegem
en verwittigen ook steeds wanneer een derde hun kind komt afhalen.
§2. Procedure bij laattijdige afhaling
Het is noodzakelijk dat je de openingstijden van de speelpleinwerking respecteert. Indien een
kind na het einduur nog aanwezig is op de Speelplein- en/of Grabbelpaswerking, worden de
ouders of contactpersonen (bij afwezigheid van de ouders) opgebeld. Ook de verantwoordelijke
van de jeugddienst wordt ingelicht.
§3. Sanctie
In een eerste fase krijg je een verwittiging. Bij verdere vaststelling van misbruik van laattijdig
afhalen wordt er een bijdrage aangerekend, zoals omschreven in het retributiereglement.
Laattijdige afhaling zonder overmacht wordt niet getolereerd. Bij een vaststelling van misbruik
wordt het kindje bij de volgende activiteit geweigerd. Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen, worden
ouders gevraagd een oplossing te zoeken. Indien ze niet meewerken, kan dit leiden tot het
volledig weigeren van deelname aan onze Speelplein- of Grabbelpaswerking. Het is ten allen tijde
noodzakelijk om het belang van het kind voorop te stellen om traumatische ervaringen te
voorkomen.
Artikel 12: Verzekering voor de deelnemers
Het Gemeentebestuur heeft voor alle deelnemende kinderen van de Speelplein- en
Grabbelpaswerking een verzekeringscontract afgesloten. In het contract worden volgende zaken
geregeld:
-

Burgerlijke aansprakelijkheid (= schade die je onopzettelijk aan iemand anders berokkent),
rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.
Brilschade
De deelnemers zijn verzekerd voor de activiteiten, alsook voor uitstappen (verplaatsingen van
en naar de Speelplein- Grabbelpaswerking zijn niet inbegrepen).

Er dient steeds op een correcte wijze een ongevallenformulier ingediend te worden bij de
jeugddienst. De jeugddienst verzamelt alle nodige gegevens en stuurt deze door naar de
financiële dienst van de gemeente Maldegem die verantwoordelijk is voor de verdere opvolging
ervan.
Artikel 13: Privacy
Foto’s van de deelnemers genomen tijdens de activiteiten van de Speelplein- en
Grabbelpaswerking worden enkel gepubliceerd indien een uitdrukkelijke toestemming aanwezig
is.
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Artikel 14: Gedragscode deelnemers
Spelen en plezier staan centraal. De kinderen kunnen voluit spelen tijdens het vrij spel en actief
deelnemen aan de georganiseerde activiteiten. De deelnemers mogen hiervoor gebruik maken
van het aanwezige spelmateriaal, waar ze respectvol mee omgaan. Ook ten opzichte van de
animatoren en andere kinderen verwachten we een respectvolle houding. De deelnemers
aanvaarden het gezag van de animatoren.
Kinderen die blijvend onaangepast gedrag vertonen (pesten, onhandelbaar of ongepast gedrag),
worden verwittigd. Bij herhaling worden de ouders/voogden betrokken en wordt een aanpak
voorgesteld. In extreme gevallen kan het kind één dag of meerdere dagen geschorst worden op
de speelpleinwerking. Dit gebeurt altijd in overleg met de jeugddienst en is uitzonderlijk. De
ouders/voogden worden steeds op de hoogte gebracht van deze beslissing.
Artikel 15: Klachten
Vragen, opmerkingen of klachten in verband met de Speelplein- of Grabbelpaswerking kunnen in
eerste instantie onmiddellijk overgemaakt worden aan de verantwoordelijke van de betrokken
werking. In samenspraak met ouder(s) wordt dan gezocht naar oplossingen, verbeterpunten of
een nieuwe aanpak, aangepast aan de noden en behoeften van de deelnemer.
Klachten kunnen ook gemeld worden bij het meldpunt op de gemeentelijke website.
Artikel 16: Inwerkingtreding
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking vanaf 1 mei 2021. De organisatienota
Speelpleinwerking en Grabbelpas, goedgekeurd in het college van 13 april 2015, wordt
opgeheven vanaf 30 april 2021.
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