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Inclusief speelplein
Wat is inclusieve speelpleinwerking?
Het speelplein betekent veel plezier, spel en andere kinderen leren kennen. Ook kinderen met een beperking
krijgen de mogelijkheid om hiervan te genieten. Daarom organiseert de Jeugddienst inclusieve speelpleinwerking
tijdens de paas- en zomervakantie.
Meer praktische informatie over de speelpleinwerking vind je in het huishoudelijk reglement.
Tot en met 30 april 2021:
huishoudelijk reglement: inclusief speelplein (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 26 juni 2019.
Inwerkingtreding vanaf 1 juli 2019.
Vanaf 1 mei 2021:
huishoudelijk reglement speelplein (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 maart 2021.
Gepubliceerd op de website op 24 maart 2021.
Inwerkingtreding vanaf 1 mei 2021.

Voor wie?
Het speelplein wordt opengesteld voor kinderen van 3 tot 12 jaar met een verstandelijke beperking en/of autisme
die in Londerzeel wonen.

Wat?
De kinderen worden geïntegreerd in de alledaagse werking van het speelplein, maar krijgen ook de mogelijkheid
om zich af te zonderen samen met hun persoonlijke begeleider.
De animatoren zijn voldoende opgeleid of hebben in het kader van hun opleiding al ervaring opgedaan. Per kind
wordt er één animator voorzien.
De bedoeling is de kinderen een aangename vakantie te bezorgen door spel en contacten met leeftijdsgenoten of
met kinderen aangepast aan hun leefwereld.

Wanneer?
Inclusiewerking is mogelijk:
gedurende 1 week tijdens de paasvakantie (uitgezonderd weekends)

gedurende 3 weken tijdens de zomervakantie (uitgezonderd weekends en 15 augustus)
Inplannen van weken te bespreken met vrijetijdsdienst.

Prijs?
Deelnameprijs:
Kinderen die in Londerzeel wonen (minstens 1 van de ouders): 6 euro per kind / dag
Vanaf het derde kind: 3 euro per kind / dag
Inbegrepen: begeleiding door ervaren monitoren, opvang voor en na de activiteiten, alle animatie en verzekering.
Het is mogelijk met Bancontact te betalen.

Eten en drinken:
De kinderen mogen zowel boterhammen als drank (water) meebrengen van thuis.
De kinderen kunnen altijd gratis water verkrijgen.
Tussendoortje: de kinderen mogen een versnapering (fruit, yoghurt, wafeltje...) meebrengen. Er worden geen
chips, ijsjes... verkocht of meegebracht.

Inschrijving
Vooraleer je je kind inschrijft voor de inclusieve werking, vragen wij om eerst contact op te nemen met de
Jeugddienst via jeugd@londerzeel.be (liefst vóór 1 maart). Dan kan eerst bekeken worden of er een geschikte
begeleider aanwezig is voor de opgegeven periode. Wanneer een begeleider beschikbaar is, kan je je kind online
inschrijven.
Je kan als ouder na overleg met de Jeugddienst online inschrijven en betalen via Londerzeel.ticketgang.eu. Schrijf
tijdig in om zeker te zijn van een plaats. Het is mogelijk meteen meerdere dagen te reserveren. Inschrijving en
betaling ter plaatse op het speelplein is helaas niet mogelijk.
Kan je de deelnameprijs moeilijk betalen? Neem dan contact op via welzijnsloket@londerzeel.be.

Hoe schrijf je je in via Ticketgang?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maak je eigen 'gezinsaccount' aan.
Klik speelpleinwerking aan.
Duid aan welke dagen je kind wil deelnemen.
Duid aan of jouw kind een extra drankje of warme maaltijd wenst.
Vul in wie de ophaalpersoon is.
Betaal via de beveiligde site.
Even later krijg je een bevestigings-e-mail. Het e-ticket dient als bevestiging van je inschrijving maar je hoeft
het niet mee te brengen naar de speelpleinwerking.

Je kan als extra hulp de instructiefiche (pdf) raadplegen of onderstaand filmpje bekijken:

