Speelplein Bokal vereniging onder instoogmerk

H i ho delijk reglemen .
Gege en
De raad van beheer van Bokal V.Z.W. bestaat uit de volgende personen:
1.
2.
3.
4.
5.

Eline Van De Vijver
Michiel Van Der S pt
Jolien De Ridder
Paulien De Ridder
Lise Verhoeven

Onder de e erden de functies van voor itter, secretaris en penningmeester als volgt verdeeld:
voor itter: Paulien De Ridder
ondervoor itter: Eline Van De Vijver
secretaris: Lise Verhoeven
penningmeester: Jolien De Ridder
De etel is gevestigd te B-9230 Wetteren, Meerkens 12. Gerechtelijk arrondissement Dendermonde.
De verant oordelijken ijn bereikbaar van 1 juli tot 31 augustus op het nummer: 0498/77.92.12. De
contactpersoon tijdens het erkjaar is De Ridder Paulien (0494/67.53.61).
De hoofdleiding en de kerngroep is altijd bereikbaar op het volgende emailadres:
bokalken@hotmail.com.

Werking
De vereniging heeft tot doel een erking op te etten, die aangepaste speelkansen cre ert, die
inspeelt op de steeds groter ordende speelbehoeften van kinderen en jongeren en de nood aan
sociale opvang. Het accent moet liggen op verant oorde en k alitatieve begeleiding van kinderen
en jongeren. Ook alle handelingen die met de ver e enlijking van bovengenoemd doel te maken
hebben, mogen verricht orden.
De VZW huurt de lokalen van BGSO De Zonnebloem, Neren eg 7, 9270 Kalken. Zij maakt
gebruik van de volgende lokalen: refter, speel aal, 3 lokalen (1 lokaal als materiaalruimte, 2
kleuterlokalen) en de kleutertoiletten (eventueel in overleg met de school kan er een e tra lokaal
verkregen orden). Enkel de e lokalen ijn toegankelijk. Indien nodig kan een e tra lokaal
aangevraagd orden. De materiaalruimte is niet toegankelijk voor de kinderen. Overnachtingen ijn
niet toegelaten.
Derden, onbekend aan de organisatoren van de speelplein erking, die de terreinen en gebou en
betreden, ullen aangesproken orden op hun identiteit en eventueel de toegang ont egd orden.
Iedereen houdt ich eraan het schoolimago te be aken door een onberispelijk optreden en gedrag
van de monitoren, kinderen en alle personen die de vereniging engageert.
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De erking vindt plaats van maandag tot vrijdag gedurende 4 eken en start de eek aarin 1
augustus valt, ten ij 1 augustus op een aterdag of een ondag valt of dat uit onderlijk gevraagd
ordt door de directie van de school, dan ordt er een eek vroeger gestart.
Gedurende de hele erkingsperiode staat het speelplein open voor alle kinderen van 3 tot 12 jaar.
Indien er voldoende leiding is ordt er ook iets georganiseerd voor alle kinderen van 12 tot 15 jaar,
dit kan een volle eek speelplein erking, een 2-daagse of een avondspel ijn.
Het tarief is als volgt vastgesteld:
Prij en oor kinderen
Weekprijs: 25,00

Dagprijs: 6,00

Ook op 15 augustus voor ien ij speelplein erking indien dit op een eekdag valt.
Er ordt niet ge erkt met halve dagen, enkel voor de mini s maken e een uit ondering. Kinderen
uit de andere groepen kunnen een halve dag komen, maar betalen hiervoor de dagprijs.
De ouders kunnen na de speelplein erking een attest krijgen voor de fiscale aftrekbaarheid van
kinderopvang. De e attesten ullen orden opgestuurd per mail in de maand april of mei.
De VZW sluit de nodige ver ekering af, o el voor de gebou en als voor de eigenlijke erking.
De VZW is ver ekerd voor volgend risico (Ethias - polisnummer 45.089.124):
Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
- speelplein erking met inbegrip van een eetmaal voor genodigden op de slotdag,
voorbereidings eekend voor monitoren en verhuis van materiaal
- fuiven
De ver ekering is niet in on e prijs inbegrepen door een nood akelijke aanpassing van on e
ver ekeringspolis. Door de e verandering moeten
ij veel meer betalen aan de
ver ekeringsmaatschappij.
Daarom ijn ij genood aakt om per ingeschreven kind nmalig 3.00 te vragen om het kind
volledig te ver ekeren en om de nodige administratie in orde te kunnen brengen.
In de prijs is inbegrepen:
1 middagmaal per eek
dagelijks 10- en 4- uurtje
dagelijks 1 frisdrank bij het middageten
1 uitstap per eek ( emmen, be oek aan het domein Van Pu enbroeck,
1 ijsje per eek

)

Dagindeling:
Van het begin tot het einde van de activiteiten ordt het toe icht over de kinderen ver ekerd.
8.00 tot 9.00 u: opvang + inleidend dagtoneel
9.00 tot 12.00u: begeleide spelactiviteiten opgesplitst in leeftijdsgroepen
12.00 tot 14.00u: middagmaal en vrij spelen onder toe icht
14.00 tot 17.00u: begeleide spelactiviteiten
17.00 tot 18.00u: opvang
Per ingeschreven kind ordt een persoonlijke fiche bijgehouden met daarop de nood akelijke
gegevens van het kind voor de speelplein erking. De gegevens die hierop ingevuld orden, dienen
om te ver erken in ons gegevensbestand en ullen alleen dienen voor gebruik door de
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speelplein erking. De ouders hebben op elk moment het recht om de gegevens in te kijken en o
nodig te ij igen.
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrij illiger (monitoren en kookouders) aan
derden veroor aakt bij het verrichten van vrij illigers erk.
Ingeval de vrij illiger bij het verrichten van het vrij illigers erk de organisatie of derden schade
berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor ijn bedrog en ijn are schuld. Voor lichte schuld is hij
enkel aansprakelijk als die bij hem eerder ge oonlijk dan toevallig voorkomt.
T-shirt: de VZW beschikt over t-shirten voor de kinderen die kunnen aangekocht orden aan
5.00. De kinderen ijn niet verplicht over een t-shirt te beschikken, el ordt erop aangedrongen
het t-shirt te dragen bij uitstappen.

Af praken o der en kinderen
De ingang voor de ouders en kinderen bevindt ich langs de parking van de centrum ijk. Iedereen
let er op dat hij/ ij ich reglementair parkeert. De leiding die verant oordelijk is voor het hek let
erop dat enkel de kinderen met toelating het plein verlaten onder begeleiding ( s middags en s
avonds).
Tijdens de niet-begeleide momenten moeten de kinderen op de grote speelplaats of het grote
grasveld spelen. Zij mogen dus niet tussen en in de verschillende lokalen en struiken spelen.
s Morgens spelen de kinderen op de grote speelplaats tot het eeklied speelt, dan ver amelen ij in
de kring voor het toneel. Ook s middags en s avonds ordt bij het horen van het eeklied
ver ameld in de kring. De kinderen achten op het teken van de hoofdmonitoren om te vertrekken.
De speeltuin met speeltuigen en andbak is enkel bestemd voor de kleuters, ook tijdens de vrije
momenten, op de opendeurdag en de slotdag. De speeltuigen ijn niet gemaakt voor de oudere
kinderen.
De kinderen kunnen hun jas en tas op de daarvoor voor iene rekken leggen.
Het is aangeraden de kledij, de tassen en de boterhammen van de kinderen te voor ien van hun
naam, eker bij de kleuters. Dit bespaart de monitoren veel oek erk.
Er ordt in het geheel niet gespeeld met ater ten ij dit onder begeleiding gebeurt. Bij heel arm
eer mogen de kinderen een handdoek (voor ien van hun naam) en hun emkledij meebrengen.
Er ordt niet rondgereden met eigen fietsen, steps, skateboarden, en
de e moeten in de
fietsenstalling geplaatst orden. De kinderen hangen niet rond in de fietsenstalling, dit is geen
speelruimte!
Er ordt enkel gevoetbald op het voetbalveld.
De kinderen brengen geen eigen drank, snoep, speelgoed, GSM, MP3-speler, gamebo en
mee.
Indien ij dit toch meebrengen ordt dat in be aring gebracht bij de hoofdmonitoren aar ij dit op
het einde van de dag terug kunnen afhalen.
De kinderen hebben respect voor het sanitair, respecteren de natuur (struiken en aanplantingen) en
sorteren hun afval.
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Begeleiding
Per eek is er minstens 1 hoofdmonitor per 100 kinderen, bij de dagelijkse erking van het
speelplein moet er minstens 1 monitor per 15 kinderen ijn.
Mogelijke k alificaties:
. een specifieke kadervormingscursus gevolgd en met succes be indigd
. beschikken over een basisattest jeugdverant oordelijke
. 3 jaar actieve ervaring in jeugd erk kunnen aantonen
. beschikken over een pedagogisch diploma
Aan nieu e monitoren onder cursus of minder dan 3 jaar ervaring ordt 100,00 per eek of
20,00 per dag als forfaitaire vergoeding toegekend. Aan monitoren met een cursus of 3 jaar ervaring
ordt 125,00 per eek of 25,00 per dag als forfaitaire vergoeding toegekend.
Aan de hoofdmonitoren ordt 200,00 per eek als forfaitaire vergoeding toegekend.
Verder ordt er een kilometervergoeding van 0,35/ km toegekend bij verplaatsing in het kader
van de speelplein erking.
De vrij illigers die komen helpen bij het koken en kuisen orden in natura vergoed adhv een
bedanking van +/- 10,00.
Elke monitor krijgt 1 t-shirt. Er ordt ver acht dat de e t-shirt oveel mogelijk gedragen ordt.
E tra t-shirts kunnen verkregen orden voor 8. Een trui met het logo kan verkregen orden voor
30,00.

Af praken moni oren
Aan e igheid
Alle monitoren ijn steeds aan e ig op het speelplein van 8u00 tot 18u30.
De monitoren begeleiden de groep aarvoor ij verant oordelijk ijn van 9u00 tot 12u00 en van
14u00 tot 17u00. De activiteiten starten stipt om 9u00 (uitge onderd op maandag). De activiteiten
eindigen stipt om 17u00. Mogen e vragen dat je tijdig (maar ook niet te vroeg) eindigt odat je
samen met de kinderen het lokaal (of gebruikte buitenlocatie) kan opruimen.
Voorbereiding
Er ordt op voorhand (ten laatste op vrijdagavond) een programma/voorbereiding binnengebracht
bij de hoofdleiding aarop de geplande activiteiten nader (voldoende gedetailleerd) omschreven
orden, alsook het nodige materiaal.
Toe ich
Er ordt toe icht gedaan op het speelplein (speelplaats, eide en kleuterspeeltuin) van 8u tot 9u,
van 12u30 tot 14u en van 17u tot 18, volgens het rooster dat ophangt in de grote aal.
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De monitoren die s morgens toe icht hebben aan het hek orgen ervoor dat ij stipt om 8u00 aan
het hek staan. De monitoren begroeten de ouders en kinderen en orgen ervoor dat de kinderen het
terrein niet meer verlaten.
s Avonds ordt erop toege ien dat de kinderen niet vertrekken onder begeleiding. De verloren
voor erpen orden opgehangen aan hek. Eventueel orden briefjes uitgedeeld voor de uitstap of
het arme eten. De e informatie ordt ook gedeeld via de facebookpagina van Bokal.
Enkel in geval slecht eer kunnen de kinderen binnen spelen, de kleuters in het kleuterlokaal en de
andere kinderen in de grote aal of refter.
Bij toe icht moet het toege e en terrein op elk moment over ien orden.
Bij verlaten van het toege e en terrein voor langere tijden (om een of andere reden), de
hoofdleiding en de andere monitoren van dienst inlichten en iemand anders vragen ter vervanging.
De animatoren die geen toe icht hebben, animeren de kinderen tijdens de vrije momenten of
bereiden hun activiteiten voor en etten het materiaal klaar.
Er kan tijdens de middag gespeeld orden met een bal of met de macram tou tjes, dit ordt dan
el om 13u55 terug gebracht naar het materiaalkot. In de grote aal kunnen ge elschapsspelletjes
orden gespeeld, indien er voldoende toe icht is.
Alle monitoren ien erop toe dat de kinderen niet in de lokalen achterblijven onder toe icht van de
leiding, ook niet voor heel eventjes en dat er niet met ater ordt gespeeld (ten ij tijdens een
activiteit).
Middag
Alle kinderen eten s middags in de refter. Zij krijgen 1 beker drinken (frisdrank, fruitsap of melk,
te kie en door de hoofdleiding), de kleuters krijgen een halve beker. Daarna kan er nog ater (uit
de kraan in kannen) orden gegeven.
Wie verant oordelijk is voor de refter, orgt voor een af asploegje van ongeveer 4-5 kinderen.
Alle bekers orden afge assen in de keuken, de tafels opgeruimd en afgekuist, indien nodig ordt
er nog geveegd. Ter beloning krijgt het af asploegje een snoep.
De monitoren eten samen met de kinderen van hun groep (niet apart aan een tafel) en ien erop toe
dat e de orde in de refter respecteren. De monitoren brengen elf hun lunchpakket mee. De
monitoren orgen ervoor dat e s morgens hun lunch mee hebben, er ordt op de middag niet meer
naar de bakker of dergelijke gereden.
Kn

elen

Knutselen gebeurt in de refter of buiten op het grasplein. De tafels en banken orden beschermd
met papier of plastic. Indien er geverfd ordt, ordt er plastic of karton op de vloer gelegd. Het
maken van kaarsen of batikken/ verven met te tielverf, gebeurd buiten op het grasplein.
Voor knutselactiviteiten ordt geen keukenmateriaal van de school gebruikt, het speelplein beschikt
elf over voldoende materiaal.
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Er ordt opgelet dat geen verf, klei of brooddeeg aan de gordijnen, op de vloer en aan de tafels
hangt.
In het kleuterlokaal kan el gekleurd en geplakt orden maar niet geverfd of met klei ge erkt, dit
gebeurd buiten of in de refter. Wees voor ichtig met de vloerbekleding.
Koken gebeurt op het klein vuurtje in de refter elf, niet in de keuken.
Indien je gebruik maakt van de refter org je ervoor dat die tegen 11.45u is opgeruimd voor het
middagmaal.
Opr imen
Opruimen op het einde van de dag gebeurt volgens het rooster dat ophangt in de grote aal.
Alle materiaal ordt door de moni s (niet door de kinderen) terug naar de materiaalruimte gebracht
(en op de juiste plaats ge et).
Na een activiteit ordt steeds al het materiaal op opgeruimd, de monitoren laten geen verf, stiften,
ballen en o rondslingeren.
Het materiaalkot is verboden toegang voor de kinderen, er orden dan ook geen kinderen om een
blad, stift, bal, .gestuurd, de monitoren halen dit elf!
In het materiaalkot ordt niet geknutseld.
Na het gebruik van de verkleedkledij ordt alles terug netjes op ijn plaats gelegd door de kinderen
en de leiding.
Af al
Er ordt voor ge orgd dat er geen takjes, blikjes, briks en ander afval rondslingert in de andbak,
tussen de struiken en in het gras.
Het afval ordt gesorteerd in de daarvoor bestemde afvalbakken / akken.
De vuilnis akken orden achter de refter ge et indien ij vol ijn en blijven niet staan op de
speelplaats of aan de refter vooraan. Ze orden nadien op dinsdag/ oensdag ( ie lijst gemeente)
aan het straat ge et.
Vuilnis akken en PMD- akken ijn te verkrijgen bij de hoofdleiding.
Algemene af praken
De speeltuin met speeltuigen vooraan dient enkel voor de kleuters. Er ordt org gedragen voor de
speeltuigen.
Er ordt niet op de banken gelopen of gestaan. Er ordt geen schoolmeubilair gebruikt tijdens het
spel buiten, dit is geen speelmateriaal, daarvoor beschikt het speelplein over eigen stoelen en tafels.
Alle lichten orden gedoofd bij het verlaten van de lokalen.
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Alle monitoren letten erop dat er respect getoond ordt voor alle aanplantingen en groen, o el
door de kinderen als door de monitoren.
Papieren orden enkel ophangen aan de ramen niet aan de muren (anders ordt de verflaag
beschadigd)!
De gesloten container ordt niet gebruikt om in te spelen, die dient enkel om de go-carts in te
be aren. De go-carts orden enkel tijdens de begeleide activiteiten gebruikt indien er toestemming
is van de leiding, die dan ook toe icht houdt. Er ordt enkel met de go-carts gereden op de
daarvoor voor iene plaats.
Het schooldomein mag geen slordige indruk geven. Er al ge aakt orden over het gebruik van
stiften, asco s en verf op de muren, de speelplaats en de borden
Tijdens de activiteiten blijven de kasten gesloten, ordt geen schoolmateriaal gebruikt en het
schoolmeubilair gerespecteerd.
M iekin alla ie
De mu iekinstallatie ordt met org gebruikt. Vraag eerst aan de hoofdleiding hoe e erkt
alvorens elf te e perimenteren. Controleer elf buiten hoe luid het staat, binnen klinkt het altijd
achter en e moeten de buren een beetje rust gunnen. Er ordt geen luide mu iek gemaakt voor
8u45, tussen 12u00 en 14u00 en na 18u00.
De kinderen komen niet aan de installatie en gebruiken de micro niet.
Algemene af praken mb de leiding
Roken doe je niet op het speelplein. Ook drugs op het speelplein is not done. Komt dit toch voor
dan behoudt de hoofdleiding het recht je van Bokal te sturen.
Er ordt geen frisdrank of alcoholische dranken gedronken olang er kinderen ijn op het terrein.
Let er ook op dat de kinderen en de ouders de afspraken respecteren ( ie punt 3).
Als je het domein verlaat met de kinderen meldt dit dan aan de hoofdbegeleiders, noteer dit op het
daarvoor voor iene blad/bord. Ook indien je naar het gemeentelijke speelterrein gaat. Wees er eker
van dat je alle kinderen mee hebt bij het vertrek en de terugtocht, neem desnoods de
aan e igheidslijst mee. Laat kinderen nooit alleen terugkeren naar het terrein (ook niet om naar het
toilet te gaan). Zorg dat je de kinderen steeds kan ien, verspreid je over het terrein of baken het
speelterrein af.
Laat nooit kinderen ergens alleen achter. Neem ook steeds een EHBO-doos mee en voor ie ater
en indien nodig onnecr me.
De monitoren verlaten het speelplein niet onder de toestemming van de hoofdleiding.
Het materiaal dat in de klassen staat en eigendom is van de school ordt niet gebruikt.
Foto s die je elf neemt orden niet op de eigen sociale ebsites of dergelijke geplaatst. Geef de
foto s door aan de hoofdleiding, ij ullen e plaatsen op de ebsite van het speelplein elf.
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E al a ie
Elke avond ordt een korte evaluatie van de dag gehouden, hier kunnen problemen besproken
orden. Tijdens dit evaluatiemoment ordt er drank en chips voor ien. Alcoholische dranken ijn
ook op het speelplein verboden voor animatoren die -16 ijn.
E n avond per eek is een avondactiviteit voor de leiding, en ordt er voor eten ge orgd (door de
hoofdleiding). Tijdens de andere avonden betaalt iedereen ijn/haar eten.
Doorheen de eek of op het einde krijgt elke nieu e leiding een uitgebreidt evaluatieverslag mee
opgemaakt door de hoofdleiding.

EHBO
Gedurende de erkingsuren moet er een EHBO-koffer voor ien ijn, aangepast aan de noden van
de erking.
De begeleiding noteert elke ver orging (ook een kleinigheidje oals een beetje ontsmetten, een
plakkertje, ) op het daarvoor voor iene blad. Dit is belangrijk voor eventuele latere
ver ikkelingen.
Als een begeleider niet goed eet at er moet gebeuren met een bepaalde ver onding of een iek
kind raadpleegt hij eerst iemand van de hoofdleiding. Eventueel kan contact opgenomen orden
met de ouders of de dokter.
Indien een kind naar de dokter moet, ordt eerst contact opgenomen met de ouders of de huisarts.

Datum:
01 februari 2021
Handtekening van de voor itter:
Paulien De Ridder
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