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Afsprakennota speelpleinwerking Brakel 

1. Afspraken 

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.  

2. Automatische akkoordverklaring? 

Door uw kind in te schrijven op het speelplein verklaart u zich automatisch akkoord met 

het huishoudelijk reglement en de afsprakennota.  

Wij, maar ook u, kan in alle gevallen beroep doen op dit reglement via de gemeentelijke 

website www.brakel.be  

3. 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 
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samen met onze ploeg en zoeken naar een oplossing/verbetering. Wij staan ten alle tijde 

open voor constructieve feedback en dialoog! 

De afsprakennota treedt in werking vanaf 18 februari 2020 

 

Meer informatie kan u vinden bij: 

Schepen van jeugd 

Marc De Pessemier 

Marcdepessemier45@gmail.com – 0494 05 69 74 

 

Jeugdconsulent 

Kimberley Vanlierde 

Kimberley.vanlierde@brakel.be - 055-43 17 64 

 

Projectmedewerker JH Alfa 

Shauni Verstraeten 

shauni@jhalfa.be – 055 42 43 79 

 

Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.00 tot 12u.00 en op woensdag 

van 16u.00 tot 19u.30. 
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