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Huishoudelijk reglement 
speelplein De Suikerspin 
 
Artikel 1 - Organisatie 
De Suikerspin is een gemeentelijke speelpleinwerking. Dit wil zeggen dat de 
gemeente Moerbeke-Waas het speelplein De Suikerspin ondersteuning geeft. 
Deze ondersteuning uit zich in taken die de gemeente van het speelplein 
overneemt: een adviserende functie en ook financiële ondersteuning. 
 
Algemeen contact 
0468/35.42.72 
suikerspin@moerbeke.be  
www.suikerspin.be
 
Speelpleincoördinatie  
Merijn Dekeyser 
0468/35.42.72  
dekeysermerijn@gmail.com 
 
 

 
Lizzy Koeck 
0470/02.22.25 
koeck.lizzy@gmail.com 
 
 

Jeugdconsulent  
Kim Collewaert 
Hospicestraat 15b, 9180 Moerbeke 
0492 15 29 05 
kim.collewaert@moerbeke.be

 
Artikel 2 - Locatie 
De speelpleinwerking wordt georganiseerd in GBS De Vlinderdreef, Zwaaikom 1 te Moerbeke-Waas. 
 
Artikel 3 - Speelpleinperiodes 
Er is speelpleinwerking tijdens de zomervakantie. De start- en einddata en de mogelijke sluitingsdagen zijn terug te vinden op 
www.suikerspin.be of in de gemeentelijke zomerfolder. 
 
Artikel 4 - Dagindeling  
13u00 – 13u30:  onthaal kinderen 
13u30 – 14u00: begintoneel 
14u00 – 15u30: begeleide activiteiten in leeftijdsgroepen 
15u30 – 16u00: vieruurtje 
16u00 – 17u15:  keuzeactiviteiten 
17u15 – 17u30: eindtoneel 
17u30:  afhalen kinderen 
 
Artikel 5 - Groepsindeling 
Alle kinderen vanaf 3 (én droog) tot en met 15 jaar zijn welkom op het speelplein. 
De kinderen worden als volgt ingedeeld in leeftijdsgroepen: 
 
Boontjes:  kleuters 
Bietjes:  1e en 2e leerjaar 
Klontjes:  3e en 4e leerjaar 
Silo’s:  5e en 6e leerjaar 
Supersilo’s: 1e, 2e en 3e middelbaar 
 
Artikel 6 – Activiteiten 
Er wordt voor het vieruurtje  gespeeld in leeftijdsgroepen. Na het vieruurtje spelen de kinderen vrij door elkaar. De boontjes zijn 
de hele dag gescheiden van de andere groepen. 
Op sommige dagen kan een speciale activiteit georganiseerd worden (bvb een uitstap). Hiervoor wordt een extra bijdrage 
gevraagd. Deze worden vermeld op de website en de zomerfolder.  
 
Artikel 7 – Opvang 
’s Morgens kunnen de kinderen vanaf 6u30 terecht bij de kinderopvang Alles Kids, aansluitend kunnen ze doorstromen naar het 
speelplein. Let wel op, speelplein De Suikerspin is geen opvang! 
 

mailto:suikerspin@moerbeke.be
http://www.suikerspin.be/
http://www.suikerspin.be/
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Artikel 8 - Leiding 
Alle groepen en activiteiten worden begeleid door animatoren. Deze animatoren zijn gemotiveerde jongeren die zich met veel 
plezier inzetten om activiteiten te plannen voor de kinderen. De verantwoordelijkheid berust bij de hoofdanimatoren en de 
speelpleincoördinatie. De speelpleincoördinatie word aangesteld door de gemeente. Animatoren worden minimum 16 jaar in 
het werkingsjaar, hulpanimatoren kunnen aan de slag vanaf het jaar dat ze 15 worden. 
 
Artikel 9 – Bijdragen 
2,75 euro per kind, dit wordt maandelijks verrekend via factuur. 
Hierin zitten water, koeken en/of fruit, begeleiding en verzekering inbegrepen.  
 
Artikel 10 – Aanmelden en uitschrijven 
Ouders/voogd kunnen hun kind(eren) aanmelden tussen 13u en 13u30. De kinderen worden afgehaald om 17u30, om het 
overzicht te bewaren kunnen kinderen enkel mits grondige reden vroeger worden afgehaald, dit wordt ook bij het aanmelden 
gemeld aan de speelpleincoördinatie of hoofdmonitor. 
Op voorhand inschrijven is  NIET nodig! 
  
Kinderen tot 6 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een oudere bij het aanmelden (en worden niet afgezet bij de poort). 
Oudere kinderen die alleen naar huis mogen gaan, moeten hiervoor een schriftelijke toelating van de ouders/voogd mee 
hebben. Modelformulieren kunnen bekomen worden bij de hoofdleiding.  
Indien de kinderen uitzonderlijk afgehaald worden door een oma, tante, nonkel,… gelieve dit op voorhand te melden aan de 
hoofdleiding. Indien kinderen niet afgehaald mogen worden door bepaalde personen, moet dit ook expliciet gemeld worden aan 
de hoofdanimator. 
 
Artikel 11 – Verzekering 
Speelplein De Suikerspin  is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal. Voor alle kinderen en animatoren is een 
verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten. 
 
Artikel 12 – EHBO/Ongeval 
Bij een ongeval wordt volgende procedure gevolgd:  

1. Indien niet ernstig wordt het kind verzorgd door de hoofdleiding. Er is altijd een EHBO-koffer op het terrein (en op 
verplaatsing).  

2. Indien de hoofdleiding het kind niet zelf kan verzorgen, wordt er contact opgenomen met de ouders. Indien mogelijk 
halen de ouders het kind op. 

3. Indien het een heel ernstig ongeval is wordt contact opgenomen met de 112-centrale.   
De ouders worden op de hoogte gebracht zodra het nodig is om de dokter te bezoeken. Speelplein De Suikerspin is verzekerd 
voor ongevallen dus alle dokterskosten worden terugbetaald. Speelplein De Suikerspin stelt de nodige formulieren ter 
beschikking. De ouders dienen de eventuele dokterskosten terug te betalen aan De Suikerspin (maar kan ze terugvorderen via 
de verzekering).   
 
Artikel 13 - Afspraken in geval een kind ziek wordt tijdens de speelpleinwerking 
Indien een kind ziek wordt tijdens de speelpleinwerking neemt de coördinator telefonisch contact op met de ouder(s) of voogd. 
Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht. Meestal vragen we om uw kind zo snel mogelijk op te halen. 
Indien de ouder(s) niet bereikbaar zijn, handelt het speelplein in het belang van het kind. Eventuele medische kosten die de 
speelpleinwerking moet maken omwille van ziekte van het kind vallen ten laste van de ouders. Enkel bij ongevallen kan de 
verzekering van het speelplein tussenkomen. 
 
Artikel 14 – Kledij 
Kinderen moeten kunnen spelen op het speelplein. Doe ze daarom gemakkelijke, losse speelkledij aan die vuil mag worden en 
tegen een stootje kan (laat dus de dure jassen, schoentjes, broeken,.. maar thuis). 
Bij regenweer zijn een regenjas en stevige schoenen/laarsjes aan te raden. 
Bij zonnig weer brengen de kinderen best hoofdbescherming (hoedje, petje,..) en zonnecrème mee. Bij zonnig weer mag men 
ook de zwemkledij meebrengen.  
Vergeet ook de kledingsstukken, brooddoos en rugzak niet te markeren met de naam van uw kind. Bij verlies kunnen deze veel 
sneller opgespoord worden. 
Voor de kleuters is het aan te raden reservekledij mee te geven, een ongelukje is snel gebeurd. 
Verloren voorwerpen worden op geregelde tijdstippen uitgestald. Tot één maand na het einde van de speelpleinperiode worden 
verloren voorwerpen bewaard. 
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Artikel 15 – Al dan niet meebrengen naar het speelplein  
Chips, snoep en eigen koek laten we thuis. De kinderen brengen geen waardevol materiaal (gsm, nintendo, diverse 
elektronica…), eigen speelgoed of geld mee naar het speelplein. We tolereren geen gsm-gebruik. Dit is niet alleen heel storend 
voor de activiteit, maar kan ook stuk of verloren gaan en is tevens niet verzekerd. Indien we toch gsm-gebruik of gebruik van 
elektronica opmerken wordt dit tot  17u30 bewaard op de bureau. 
 
Artikel 16 – Inlichtingenfiche/medische fiche 
Voor ELK kind moet jaarlijks een medische fiche volledig ingevuld worden. De fiche moet een handtekening bevatten van de 
ouders/voogd en moet afgegeven worden op de eerste dag dat het kind naar het speelplein komt. In geval van ziekte of ongeval 
is dit document voor ons een belangrijke hulp. 
 
 
Artikel 17 – Respect en opzettelijke schade 
Er wordt respect gevraagd voor de speelpleinverantwoordelijke, de hoofdanimatoren, de animatoren en alle 
speelpleinkinderen. Ook respect voor materiaal en het terrein is belangrijk. 
Aan kinderen die de speelpleinwerking verstoren of onaangepast gedrag vertonen, kan de toegang tot het speelplein geweigerd 
worden door het bestuur van speelplein De Suikerspin, en dit voor de periode van een jaar. Dit gebeurt steeds na overleg met de 
animatoren, de hoofdanimatoren, de jeugddienst en de betrokken ouders/voogd. 
Schade die opzettelijk veroorzaakt wordt aan terreinen, lokalen of spelmateriaal valt niet onder de verzekeringspolis, maar is ten 
laste van de ouder(s).  
 
Artikel 18 – Toedienen medicatie 
Er wordt geen medicatie toegediend door animatoren. We raden u aan om uw huisarts te vragen medicatie voor te schrijven die 
bij voorkeur 's morgens en 's avonds door u zelf kan worden toegediend. 
Uitzonderlijk kan er medicatie worden gegeven en dit enkel op medisch voorschrift. Gelieve de coördinator duidelijk te 
verwittigen zodat hij of zij de medicatie kan bewaren. Ook vragen we om op de fles/flacon/tube of andere verpakking door de 
apotheker duidelijk het volgende te laten vermelden: 
- naam van de inhoud 
- naam van de dokter/apotheker 
- naam van het kind 
- datum van aflevering en vervaldatum 
- dosering en wijze van toediening en duur van behandeling 
- wijze van bewaren. 
 
 
Artikel 19 – Foto’s  
In het kader van de werking worden geregeld foto’s genomen van de aanwezige kinderen. Ze kunnen gebruikt worden voor 
publicaties van het gemeentebestuur. Er worden enkel foto’s gebruikt en geplaatst van kinderen waarvan de ouders of voogd 
toestemming hebben gegeven via de inlichtingenfiche. 
 
Artikel 20 – Algemeen rookverbod 
Het is verboden te roken binnen het volledige terrein waar speelplein De Suikerspin doorgaat, met inbegrip van zowel de 
gebouwen als de speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimtes. 
Dit algemeen rookverbod geldt zowel voor (hoofd)animatoren, bezoekers, ouders als deelnemers. 
Deelnemers aan het speelplein en (hoofd)animatoren roken niet gedurende hun aanwezigheid 
 
Artikel 21 -  Huishoudelijk reglement 
Dit huishoudelijk reglement ligt op het speelplein ter beschikking van de ouder(s). Het document is tevens terug te vinden op 
www.suikerspin.be en op de dienst Vrije Tijd. 
Wij gaan ervan uit dat het reglement gelezen en opgevolgd wordt. Door deel te nemen aan onze werking verklaren de ouder(s) 
zich akkoord met de bepalingen die hierin zijn opgenomen. Het gemeentebestuur van Moerbeke beslist over de vragen of 
problemen waarmee het initiatief geconfronteerd wordt indien deze niet in het huishoudelijk reglement voorzien zijn.  
 
Voor meer informatie over de inhoud van dit huishoudelijk reglement kan u altijd terecht bij de jeugdconsulent en de 
speelpleincoördinatie. 

http://www.suikerspin.be/

