
Afsprakennota 2009 

 

 
 Speelplein de Pielewuiter i.s.m.  

VZW Speelpleinwerkingen Waasland –  

Stedelijke Academie Sint-Niklaas 
 

Tussen 27 juli en 21 augustus 2009 vindt er speelpleinwerking plaats voor kinderen van 6 tot 

12 jaar in de Stedelijke Academie – afdeling Nieuwkerken, Pastorijstraat 48.  

 

In deze nota worden kort de praktische afspraken uiteengezet waar zowel de 

verantwoordelijken van de speelpleinwerking als de Stedelijke Academie zich in kunnen 

vinden.  

 

(In drievoud opgemaakt – exemplaar Speelplein De Pielewuiter) 

 

1) Schets dagverloop 

 10u tot 12u15: Voorbereiding in het animatorenlokaal 

 12u45 tot 13u15: Inschrijvingen. 

 13u15 tot 13u30: Startmoment – Voorstellingen activiteiten.   

 13u30 tot 16u: Activiteiten  

 16u tot 16u15: Vieruurtje. 

 16u15 tot 17u: Afronding activiteiten – Korte spelen – Gezamenlijke opkuis. Kinderen 

worden in principe stipt opgehaald om 17u 

 17u tot 18u: Opkuis – Evaluatie 
 

 

 

2) Afspraken 
 

Om de samenwerking tussen de stedelijke academie en mevr. Steel zo goed mogelijk te laten 

verlopen, worden de afspraken van vorig jaar overgenomen.  

 

Gebruik van het lokaal 

 

 Gelijkvloers gebouw aan de straatkant (lagere graadsonderwijs): 

- Het lokaal zelf, incl. de kelder. 



- Vrije bergruimte (kasten, rekken) 

- Prikborden, tafels en stoelen. 

- Wasbakken 

- Ook het schoolbord mag gebruikt worden, met de opmerking dat uiteraard er enkel 

met bordvriendelijke materialen (krijt,…) op wordt getekend/geschreven.  

Kasten en rekken waar materiaal in- of opstaat van de leerkracht en de tekenschool worden 

ofwel afgesloten, ofwel afgedekt, zodat dit buiten het bereik van de kinderen gehouden wordt.  

- Toiletten 

- Keuken (eventueel; dit gebeurt in overleg met administratief personeel en de 

poetsvrouwen van het gemeentehuis). 

 

 Gelijkvloers gebouw aan parkzijde (volwassenonderwijs): 

- Het lokaal zelf. 

- Wasbak 

 

 

Opkuis 

 

Hiervoor wordt zoals vorig jaar door de speelpleinleiding contact opgenomen met stad Sint-

Niklaas, zodat de poetsvrouwen op de hoogte gebracht worden van de activiteiten van het 

speelplein. Concrete afspraken worden tijdens de werking zelf gemaakt met de mensen die er 

op dat moment aan het werk zijn. De laatste week van augustus wordt, naar analogie met 

vorig jaar, vrij gehouden zodat een grote schoonmaak mogelijk blijft.  

De speelpleinwerking garandeert dat de lokalen in ere worden gehouden. Elke avond wordt 

ervoor gezorgd dat de lokalen er netjes bijliggen. Het kan gebeuren dat er iets langer blijft 

staan, zoals decorstukken (naar alle waarschijnlijkheid per week) of knutselwerkjes, maar dit 

zal altijd gebeuren in afspraak met de poetsvrouwen. Elke vrijdag volgt er een grondige 

poetsbeurt en de laatste vrijdag gebeurt dit zeer grondig. Er blijft geen materiaal achter aan 

het einde van de werking.  

 

Praktisch 

 

 Alarm:  

Er is een alarm aanwezig, in het lokaal. Voor het verkrijgen van een code voor de 

speelpleinleiding wordt door het speelplein zelf contact opgenomen met de stedelijke dienst, 

hiervoor verantwoordelijk.  Enkel weekverantwoordelijken zullen de code in handen krijgen; 

verdere praktische zaken omtrent het alarm worden gemaakt met het personeel van het 

gemeentehuis. 

 Sleutel: 

De sleutel kan worden afgehaald op het gemeentehuis vanaf donderdag 23 juli 2009, zodat de 

dag nadien de animatoren de kans krijgen het lokaal te verkennen. 
 Materiaal: 

Er wordt geen gebruik gemaakt van los materiaal van de stedelijke academie (uitgezonderd 

stoelen, tafels en bovenvermeld schoolbord). De werking zorgt voor eigen spel- en 

knutselmateriaal. 

 

 

 

 

 



 

 

3) Contactpersonen 

 

 Speelplein De Pielewuiter: 

- Stefan De Bock (stefan@pielewuiter.be) – 0494/85.52.71 

- Erlend Schenkels (erlend@pielewuiter.be) – 0485/08.63.79 

 VZW: 

- voorzitter Karel Noppe (karel.noppe@skynet.be) – 0477/70.71.24 

 Stedelijke Academie: 

- directeur Ron Van de Vijver (ron.vandevijver@sint-niklaas.be) 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Getekend en goedgekeurd op 3 juni 2009: 
 

Voor Speelplein De Pielewuiter: 

 

- Stefan De Bock: 

 

 

 

- Erlend Schenkels: 

 

 

Voor VZW Speelpleinwerkingen Waasland: 

 

 

……………………………………………………………………….. (naam + handtekening) 

 

 

 

 

Voor Stedelijke Academie Sint-Niklaas: 

 

 

- Ron Van de Vijver: 
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