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Huishoudelijke reglement en afsprakennota gemeentelijke speelpleinwerking 
Brakel.

Aanleiding
De organisatie van een gemeentelijke speelpleinwerking.

Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 2.

Feiten, context en argumentatie
Artikel 1:Het huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke speelpleinwerking 
wordt vastgesteld, zoals hieronder opgenomen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE SPEELPLEINWERKING
Artikel 1: De gemeentelijke speelpleinwerking Brakel wordt georganiseerd door de 
gemeente Brakel.
Artikel 2: De gemeentelijke speelpleinwerking gaat door op het gemeentelijk 
recreatiedomein De Rijdt, Jagersstraat 64b, 9660 Brakel.
Artikel 3 De speelpleinwerking gaat door op werkdagen in de maanden juli en 
augustus. 
De exacte openingsperiodes worden elk jaar vastgesteld door het college van 
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 4: De gemeentelijke speelpleinwerking wordt georganiseerd voor kinderen 
tussen 6 en 12 jaar.
Artikel 5: Begeleiding
Alle animatoren zijn minstens 16 jaar op het moment dat ze als animator actief zijn 
voor de gemeente. De taken van elke animator zijn (niet-limitatief): de kinderen te 
begeleiden, te animeren en hen een onvergetelijke speelpleindag te bezorgen. 
Andere functies naast de animator zijn: 

 De hulpanimator Deze animator heeft (nog) geen attest in het 
jeugdwerk maar komt als hulp meewerken 
op het speelplein. 

 De stagiair Deze animator heeft een cursus gevolgd in 
het jeugdwerk en komt zijn/haar stage doen 
op het speelplein. De animator wordt 



beoordeeld door de hoofdanimator en het 
hele monitorenteam. 

 De animator Deze animator heeft zijn stage succesvol 
volbracht en is dus in het bezit van het 
attest ‘Animator in het jeugdwerk’.
Hij/zij is verantwoordelijk voor het 
organiseren en uitvoeren van bepaalde 
activiteiten met de kinderen. Hij/zij is dan 
ook het eerste aanspreekpunt voor de 
kinderen en de ouders. 

 De 
hoofdanimator

Deze animator is 18 jaar of ouder en is het 
bezit van een attest ‘Hoofdanimator in het 
jeugdwerk’. Deze animator heeft dus een 
speciale cursus gevolgd om hoofdanimator te 
worden en heeft zijn stage hierin succesvol 
volbracht. Bovendien heeft deze persoon 
reeds ervaring binnen het speelpleinwerk. 
Wat is de taak van de hoofdanimator?
Hij/zij zorgt ervoor dat de weekplanning 
goed georganiseerd is en dat alles vlot 
verloopt. De hoofdanimator beoordeelt ook 
de stagiairs en heeft de 
eindverantwoordelijkheid over de week.
Hij/zij is daarnaast het eerste aanspreekpunt 
voor animatoren indien er vragen of 
problemen zijn.

Artikel 6 Inschrijven kan via de gemeentelijke website (www.brakel.be).
Om de veiligheid en gezelligheid voor onze kinderen te garanderen wordt een 
maximum van 50 kinderen per dag ingesteld.
Het aantal toegelaten kinderen hangt af van het aantal beschikbare animatoren.
Het is mogelijk een kind de dag zelf nog in te schrijven - indien nog beschikbare 
plaatsen - op het speelplein zelf en daar cash te betalen. 
Artikel 7: Dagindeling.

8 uur – 9 uur De kinderen komen aan en mogen 
vrij spelen.

9 uur – 12 uur Om 9 uur gaan de eerste 
activiteiten met de animatoren 
van start. Deze duren tot 12 uur, 
met een pauze om 10 uur waar de 
kinderen een tienuurtje (koekje, 
drankje of een stuk fruit) krijgen.

12 uur – 13 uur Middagmaal. Nadat de kinderen 
klaar zijn met eten, kunnen ze nog 
even vrij spelen.

13 uur – 16 uur Om 13 uur start de tweede ronde 
aan activiteiten met animatoren. 
Deze duren tot 16 uur. Daarna 
krijgen de kinderen een vieruurtje.

16 uur – 17 uur Vrij spel. Ouders komen hun 
kind(eren) ophalen. Iedereen is 
moe maar voldaan van een super 
dagje speelplein! J

In functie van een goed verloop van de activiteiten is het niet mogelijk is om 
kinderen tijdens de activiteiten af te zetten of op te halen.
Artikel 8: Indien er uitstappen met een bus worden gemaakt wordt dit op voorhand 
gecommuniceerd. Op een uitstap kunnen de uren van de dagindeling afwijken.

http://www.brakel.be/


Artikel 9: Afhankelijk van de dag en het weer kan een speelpleindag volgende 
activiteiten bevatten (niet-limiiatief):

o Knutsel- of kookactiviteiten
o Groot geleid spel
o Keuzeactiviteit waarbij de kinderen uit verschillende mogelijkheden 

kunnen kiezen, bijvoorbeeld dansen, voetbal, knutselen,…
o Rustige activiteiten zoals een film kijken
o Spel op de Rijdt

Artikel 10: Ziekte en ongevallen
Indien een kind in de loop van de dag ziek wordt, wordt contact genomen met de 
ouders in functie van het zoeken naar een passende oplossing. Wanneer de ouders 
niet bereikbaar zijn of in het geval van hoogdringendheid, wordt beroep gedaan op 
een arts uit de buurt. Indien er medische kosten moeten gemaakt worden om het 
kind de juiste zorgen te geven, vallen deze ten laste van de ouders.
Bij een ongeval wordt een arts of de spoedafdeling van het ziekenhuis geraadpleegd. 
De ouders worden verwittigt en vullen een verzekeringsformulier voor 
ongevalsaangifte in.
Artikel 11 Verzekering en aansprakelijkheid
De gemeentelijke speelpleinwerking heeft een verzekering ‘burgerlijke 
aansprakelijkheid’ afgesloten ten gunste van de aanwezige vrijwilligers en kinderen. 
Dit betekent dat elk kind en elke animator verzekerd is voor burgerlijke 
aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijk ongeval. En dit vanaf het ogenblik 
dat het kind ingeschreven en op het speelplein aanwezig is. Ook wanneer er een 
uitstap georganiseerd wordt is elk kind en elke animator verzekerd.
De verplaatsing van en naar het speelplein is niet verzekerd.
De gemeentelijke speelpleinwerking is ook niet verantwoordelijk voor verlies en/of 
schade van persoonlijke voorwerpen. Deze zijn niet verzekerd. Kostbare spullen 
worden niet meegebracht naar de gemeentelijke speelpleinwerking.
Wanneer kinderen met opzet schade toebrengen aan ons materiaal of aan andere 
kinderen, worden de kosten aangerekend aan de ouders.
Artikel 12 Portretrecht
Bij ondertekening van de gegevensfiche verklaren de ouders akkoord te gaan met 
het gebruik van foto’s van de kinderen. Deze foto’s worden enkel voor 
speelpleindoeleinden gebruikt (het maken van folders, publicatie en promotie op de 
website, Facebook,…). Indien er bezwaar tegen is, vragen wij aan de ouders ons 
hierover te informeren en dan houden wij er rekening mee.

Artikel 2: De afsprakennota betreffende de gemeentelijke speelpleinwerking wordt 
vastgesteld, zoals hieronder opgenomen.

AFSPRAKENNOTA GEMEENTELIJKE SPEELPLEINWERKING
Mogen wij vragen dat de kinderen hun eigen (technologisch) speelgoed, zoals 
gsm’s, Nintendo ‘s, ipad’s, game boys, skateboards en dergelijke, thuis laten. Wij 
zijn in de eerste plaats een speelplein waar de kinderen horen samen te spelen en 
niet alleen in een hoekje kruipen met hun digitale vriend.  Daarnaast zijn wij ook 
niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies. Waardevolle voorwerpen 
riskeren immers kapot te gaan tijdens het spelen.
Wanneer wij zien dat er een kind toch technologisch speelgoed meebrengt naar het 
speelplein, zullen wij dit bijhouden tot de dag voorbij is.
Op het speelplein spelen wij graag buiten, in het gras, in het zonnetje,… Mogen wij 
vragen de kinderen steeds in de gepaste speelkleren af te zetten. Vuile speelkledij 
op het einde van de dag betekend dat wij GOED GESPEELD hebben.
Bij mooi weer spelen we buiten. Daarom vragen wij om de kinderen ’s morgens in te 
smeren. Ook op het speelplein is er zonnecrème om dikke lagen te smeren. Een pet 
of hoedje tegen de zon helpt zeker ook.
Bij warm weer spelen we al eens met water. Dus zwemkledij / reservekledij en een 
handdoek zijn welkom.
Ook is het al eens moeilijk om kleren / rugzakken uit elkaar te houden. Schrijf 
steeds de naam in de kleren van je kind.



Wanneer u uw kind komt halen, kan het al eens gebeuren dat u een tikkeltje 
gehaast bent. Bijna te laat voor de voetbaltraining of voor een andere afspraak. 
Belangrijk is wel dat u bij het weggaan niet vergeet onze aanwezigheidslijst af te 
tekenen. Zo kunnen wij een goed overzicht houden op welke kinderen al naar huis 
zijn en welke nog op het speelplein zijn.
Mogen wij u vragen dat, wanneer u de toestemming geeft aan uw kind om het 
speelplein op zelfstandige basis te verlaten, u ons hiervan een schriftelijke 
toestemming bezorgt. Wij kunnen geen kinderen individueel laten vertrekken 
zonder deze toestemming.
Mogen wij u vragen indien u kind niet op voorhand is ingeschreven op de website 
van Brakel een gegevensfiche in te vullen en af te geven aan een animator bij het 
begin dat uw kind naar het speelplein komt.
Automatische akkoordverklaring?
Door uw kind in te schrijven op het speelplein verklaart u zich automatisch akkoord 
met het huishoudelijk reglement en deze afsprakennota.
Wij, maar ook u, kan in alle gevallen beroep doen op dit reglement via de 
gemeentelijke website www.brakel.be
Bemerkingen en vragen
Voor vragen of bemerking kunt u steeds terecht bij de projectmedewerker, Shauni of 
jeugdconsulent Kimberley. Maar aarzel niet om de animatoren zelf aan te spreken, 
zij kennen uw kind immers het beste!
U kan ons ook altijd op de hoogte brengen van belangrijke zaken of bemerkingen 
door een telefoontje, via onze facebook-pagina/website of via een gesprek. Wij 
bekijken dit zeker samen met onze ploeg en zoeken naar een oplossing/verbetering. 
Wij staan ten alle tijde open voor constructieve feedback en dialoog!

Artikel 3, §1 Het huishoudelijk reglement treedt in werking vanaf 1 maart 2020.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Met éénparigheid van stemmen worden het huishoudelijk reglement en afsprakennota 
goedgekeurd.
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