
EXCLUSIEF 
 

INCLUSIEFINCLUSIEFINCLUSIEFINCLUSIEF    

Deze zomer 

Van 28 juli tot en met  
8 augustus 2008 

 
Voor alle kinderen van  

ten volle 3  
tot ten volle 15 jaar 

Voor alle info kan u terecht bij  
 

De gemeentelijke jeugddienst GavereDe gemeentelijke jeugddienst GavereDe gemeentelijke jeugddienst GavereDe gemeentelijke jeugddienst Gavere    
 

Freya Gheldof 
Veldstraat 14 

9890 Gavere - Asper 
09/384.33.79 

Jeugddienst.gavere@skynet.be 
 

Of bij 
 

Jeugddienst Sjalom vzwJeugddienst Sjalom vzwJeugddienst Sjalom vzwJeugddienst Sjalom vzw    
 

Wouter Vandenbussche 
Wespstraat 1 
9000 Gent 

09/228.92.09 
0476/33.65.28 

info@jeugddienstsjalom.be 
www.jeugddienstsjalom.be 

 
Zij kunnen u bijkomende info geven en mee op zoek Zij kunnen u bijkomende info geven en mee op zoek Zij kunnen u bijkomende info geven en mee op zoek Zij kunnen u bijkomende info geven en mee op zoek 

gaan naar een antwoord op al uw vragen.gaan naar een antwoord op al uw vragen.gaan naar een antwoord op al uw vragen.gaan naar een antwoord op al uw vragen.    

Inclusie!Inclusie!Inclusie!Inclusie!    

Eerder dit jaar werden we gecontacteerd door de 
provincie met de vraag of ons speelplein het zag 
zitten om deze zomer deel te nemen aan een  
inclusieproject. Met andere woorden, of we het 
zagen zitten om ook kinderen met een handicaphandicaphandicaphandicap 
een toffe zomer te bezorgen… 
 
Omdat we altijd kunnen bijleren, ook van mensen 
met een beperking gingen we met veel  
enthousiasme aan de slag.  
Dit in samenwerking met Wouter van Jeugddienst 
Sjalom. 
 
Uiteraard wordt er op het speelplein altijd extra 
aandacht besteed aan kinderen die daar nood aan 
hebben. Maar deze zomer wil onze werking zich 
richten tot alle kinderen en jongeren,  
met en zonder beperking.  
We willen dit doen, zodat kinderen met een  
beperking geen drempels meer moeten overwinnen 
om gewoon te kunnen meespelen. 
 

We willen alle kinderen maximale speelkansen We willen alle kinderen maximale speelkansen We willen alle kinderen maximale speelkansen We willen alle kinderen maximale speelkansen     
bieden, waarbij het samenspelen van en met alle bieden, waarbij het samenspelen van en met alle bieden, waarbij het samenspelen van en met alle bieden, waarbij het samenspelen van en met alle     

kinderen centraal staat.kinderen centraal staat.kinderen centraal staat.kinderen centraal staat.    

V.U. Gemeentebestuur Gavere - Markt 1 - 9890 Gavere 



8.00 uur - 9.00 uur: 
 inschrijven + ochtendopvang. 
9.00 uur: 
 beginanimatie. 
9.15 uur: 
 start van de activiteiten: de kinderen kunnen 
 kiezen uit verschillende voorstellen. 
11.30 uur: 
 middagmaal voor de kleuters en  
 kinderen met extra zorgen 
 gevolgd door vrij spel. 
12.00 uur: 
 middagmaal voor 6-12 jaar  
 gevolgd door vrij spel. 
13.30 uur: 
 vrije spelkeuze met spelimpulsen gegeven 
 door de monitoren.  
15.45 uur: 
 eindanimatie. 
16.00 uur: 
 einde van de dag + avondopvang. 
17.30 uur: 
 einde verantwoordelijkheid. 
 
Omwille van veiligheids– en praktische redenen kunnen de 
kinderen ten laatste om 9.00 uur toekomen en ten vroegste 
om 16.00 uur vertrekken. 
Afwijkingen kunnen vooraf besproken worden met de 
hoofdmonitor en/of jeugdconsulente. 

Dagindeling:Dagindeling:Dagindeling:Dagindeling:    Hoe kan uw kind meespelen Hoe kan uw kind meespelen Hoe kan uw kind meespelen Hoe kan uw kind meespelen 
met ons?met ons?met ons?met ons?    

◊ Voor kinderen met een beperking werken we zeker 
met voorinschrijvingen. 
Contacteer dus eerst de jeugddienst van Contacteer dus eerst de jeugddienst van Contacteer dus eerst de jeugddienst van Contacteer dus eerst de jeugddienst van     
Gavere.Gavere.Gavere.Gavere.    
 
◊ Samen met jullie proberen we, eventueel via een 
huisbezoek, op maat van je kind te werken. 
 
• We bespreken de mogelijkheden en  
 beperkingen van uw kind. 
• We proberen samen met jullie een fiche op te 

stellen van uw kind met allerlei praktische gege-
vens. 

• We gaan na waar u en uw kind belang aan 
hechten bij een dagje ravotten. 

 

Wat doen we?Wat doen we?Wat doen we?Wat doen we?    

◊ We laten kinderen met een beperking  
meespelen.meespelen.meespelen.meespelen.    
 
◊ We zoeken samen met jullie,  
antwoorden op specifieke vragen. 
 
◊ We zetten extra monitoren extra monitoren extra monitoren extra monitoren in die kinderen met 
een beperking een extra ondersteuning geven. 
 
◊ We doen een aantal aanpassingen binnen de 
organisatie van onze werking (bv aanpassingen 
speelaanbod, inschrijving, speluitleg, …) 
 
 

Belangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke data    

Omdat we jullie graag de kans geven om kennis te 
maken met de monitoren en de lokalen zijn er  
infomomenten op het speelplein zelf.  
De monitoren zullen jullie er te woord staan en 
aan’t werk zijn. 
 

Dit op  
donderdag 3 juli 2008 tussen 18.00uur en donderdag 3 juli 2008 tussen 18.00uur en donderdag 3 juli 2008 tussen 18.00uur en donderdag 3 juli 2008 tussen 18.00uur en 

21.00uur 21.00uur 21.00uur 21.00uur     
en op  

vrijdag 4 juli 2008 tussen 14.00uur en 16.00uurvrijdag 4 juli 2008 tussen 14.00uur en 16.00uurvrijdag 4 juli 2008 tussen 14.00uur en 16.00uurvrijdag 4 juli 2008 tussen 14.00uur en 16.00uur    


