
             

         STAD VILVOORDE  

       DIENST JEUGD 

 

 

AFSPRAKENNOTA SPEELPLEIN ABEELTJE 

 

- 1.  Tussen 4 juli en 12 augustus 2005 vindt er speelpleinwerking voor kleuters van 3 tot 5 jaar 

(geboortejaren 2002-2001-2000) plaats in de stedelijke basisschool Abeelstraat 

- 2.  Op 1 juli brengt de speelpleinwerking haar materiaal aan en richt ze de lokalen in.  De  

leerkrachten zijn nog aanwezig om alles op te ruimen en zorgen ervoor dat alle waardevolle 

spullen uit de gemeenschappelijke ruimte in de klassen worden geplaatst en dat de ruimte 

proper is.  Er wordt geen hulp van animatoren verwacht.  De lokalen worden weer 

leeggemaakt op dinsdag 16 augustus 2005. 

- 3.  De speelpleinwerking kan gebruik maken van: 

- a. De gemeenschappelijke ruimte: TV en video, tafels en stoeltjes, wandkast, frigo 

- b. De toiletruimte en de gang hier naartoe 

- c. De buitenruimte vooraan en achteraan 

- d. Het keukentje en de inhoud hiervan (met vooraf opgemaakte inventaris) 

- 4.  Ruimten die niet mogen betreden worden, worden afgesloten door de leerkrachten 

- 5.  Er kan geen gebruik gemaakt worden van speelgoed van de school, de werking zorgt voor 

eigen spelmateriaal. 

- 6.  Reservekledij kan van de school gebruikt worden. 

- 7.  De hoofdanimator van het plein kan beschikken over een sleutel van de school, deze wordt 

verkregen bij Luc Haegeman (concierge). 

- 8.  Bij het afsluiten van het lokaal zorgt de hoofdanimator er steeds voor het alarm op te 

zetten. 

- 9.  Het poetswerk zal gedaan worden door een jobstudent of iemand van de PWA aangesteld 

door de dienst Personeel op advies van de dienst Jeugd. 

- 10.  Tweewekelijks op donderdag zorgt de dienst Groenvoorziening voor het maaien van het 

gras.  Er wordt een regeling getroffen voor het overhandigen van de sleutel van het poortje. 

- 11.  De speelpleinwerking heeft binnen de opgegeven periodes binnen de uren van de 

speelpleinwerking gebruiksrecht van de school met respect voor de materialen en de 

omgeving.  Bij het begin en het einde van de werking wordt samen met de conciërge een stand 

van zaken opgemaakt van de lokalen.  Eventuele gebreken worden zo snel mogelijk door de 

stadsdiensten hersteld. 

- 12.  Elektrische toestellen worden zo vlug mogelijk hersteld of heraangekocht. 

- 13.  De speelpleinwerking kan gebruik maken van het milieustraatje van de school.  De kosten 

van de lediging worden door de speelpleinwerking gedragen. 

- 14.  De speelpleinwerking laat een gemiddelde van 30 kinderen toe op het plein.  Er wordt 

telkens 1 hoofdanimator en 3 animatoren voorzien. 

 

 

Contactpersonen voor de school zijn: 



- Directeur Denise De Cuyper School Groenstraat: 02 251 27 13 

Thuis: 02 251 78 47 

- Solange Dangis   Thuis: 02 252 00 37 

- Helga Smets    Thuis: 0475 62 74 51 

- Luc Haegeman   Thuis: 0477 39 42 38 

 

Contactpersoon dienst Jeugd: 

- Birgid Decleyn   Dienst Jeugd: 02 255 46 92 

     GSM: 0475 44 39 29 

- Anneliese Simoens (schepen) Thuis: 02 253 39 89 

 

Hoofdanimatoren speelpleinwerking 

- Emilie Van Staen (4-15/7)  0499 21 61 90 

- Melinda Van Dam (18-20/7)  0485 96 85 54 

- Liesbeth Lauwers (25-29/7)  0486 83 67 56 

- Melinda Van Dam (1-12/8)  0485 96 85 54 

  

   

Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen: 

 

 

Stedelijke basisschool Abeelstraat    Dienst Jeugd 

 

 

 

 

Denise De Cuyper      Anneliese Simoens  

 

 

Datum:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


