Huishoudelijk reglement gemeentelijke speelpleinwerking
Pasen: 0494/53.28.62, locatie: Taf Wallet, Veurnelaan 109, St.-Idesbald.
Zomer 0494/53.28.62, locatie: Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde dorp

Voorwaarden tot deelname (leeftijd Pasen ≠ zomer)
Pasen: lagereschoolkinderen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar.
Zomer: kinderen van 5,5 j. tot 14 jaar.
Kinderen moeten zindelijk zijn.
Zieke kinderen vangt de Speelveugel niet op.
Vooraf ingeschreven.
Kinderen die aanwezig zijn zonder voorafgaande inschrijving, vallen niet onder de verzekering van de
werking.
Neem de speelveugelpas mee naar de werking. Daar staat info op die belangrijk is voor de werking.

Inschrijven:
Digitaal via de webshop. Meer info: JOC de PIT 058/533 444.
Maak een profiel aan voor uzelf. Koppel uw kind(eren) als gezinslid aan dat profiel.
Reservatie en betaling gebeuren digitaal.
De speelpleinwerking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve informatie gegeven door de
ouders of als die info niet correct is.
Als uw kind speciale aandacht nodig heeft en/of een beperking heeft, bespreekt u dit op voorhand
met het diensthoofd jeugd. Ouders hebben een meldingsplicht.

Openingsdagen & -uren
In de webshop vindt u de openingsdagen terug.
Hele dag: 9-17 u.
Halve dag: 9-12 u. of 13.30-17 u. (zonder middagmaal, wel een 4-uurtje in de namiddag).
Kinderen blijven tot 17 u. in de Speelveugel. Vertrekt uw kind vroeger, stop dan een schriftelijke
toelating/mededeling bij de Speelveugelpas (met het uur van vertrek). De kinderen mogen naar huis
als het pasje werd afgehaald.

Vooropvang: vanaf 8 u., naopvang: tot 17.30 u.

Prijs
Betaling bij de reservatie.
€ 6,00 voor een hele dag. € 3,00 voor een halve dag.
Warme maaltijd (voor kinderen die een hele dag blijven) en vieruurtje zijn in de prijs opgenomen.

Verminderd tarief
Vraag dit vooraf aan (liefst in januari/februari) in het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan in Koksijde.
Bij goedkeuring koppelt de jeugddienst het tarief aan uw profiel. 50% korting op de basisprijs.
Dit tarief moet u elk jaar aanvragen.

Annuleren
Enkel bij ziekte (op voorlegging van een ziektebriefje) krijgt u uw geld terug. De gemeente zal het
bedrag van de geldig geannuleerde dagen op uw rekening overschrijven.

Fiscaal attest
Dit attest vraagt u op via uw profiel op uw webshop.

Verzekering
Het gemeentebestuur sluit een verzekeringspolis af voor de ingeschreven kinderen en de begeleiding
(lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid).
Als kinderen schade veroorzaken, kunnen de kosten via de ouders terug worden gevorderd.

Programma
Spelaanbod door de monitoren: meerdere moni’s bieden zowel in de voor- als namiddag spelen aan.
De kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen spelen.
De kinderen worden niet per leeftijd ingedeeld.
Op vaste momenten komen begeleid spel en vrij begeleid spel aan bod: knutselen, zwemmen,
workshops, kindervoorstellingen en actieve spelen.
Er is ook een uitleendienst met spelmateriaal waar kinderen mogen materiaal ontlenen spelmomenten.

Gedragscode
Kinderen nemen actief deel aan de aangeboden activiteiten.
Pesten, onhandelbaar of ongepast gedrag tolereert de Speelveugel niet. De kinderen moeten de
richtlijnen van de monitoren opvolgen. Bij ongewenst gedrag licht de Speelveugel de ouders in, wat
tot uitsluiting van de werking kan leiden. Ook zich onttrekken aan ons gezag, kan leiden tot
uitsluiting.
Wij behouden het recht om kinderen te weigeren (voor of na inschrijving) die de goede werking van
het speelplein in het gedrang brengen. Dit geldt ook voor de deelname aan zwembeurten en/of
inschrijvingen voor daguitstappen.
Bij problemen licht de Speelveugel de ouders in en zoeken we naar een oplossing.

Laat je thuis
Gsm’s, juwelen, eigen spelen, snoep, drank (enkel toegelaten voor kinderen die eigen pick-nick
meebrengen), koeken, … horen niet thuis in een speelpleinwerking. Dit laat je kind best thuis. Té
nette kleren zijn een risico. Je kind komt uiteraard om te spelen.
Toch een gsm of sleutels mee? Geef dit dan af op de bureau.

Foto’s
Tijdens de speelpleinwerking nemen de medewerkers foto’s van de kinderen. Deze foto’s worden
voor folders en op de gemeentelijke website gebruikt. Als u dit niet wenst, verwittig dan de
jeugddienst.

