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- achttien jaar zijn, 
- minimum 1 jaar ervaring als monitor op het speelplein hebben, 
- effectief lid zijn van de organisatie, 
- nog minimum 1 jaar actief blijven als monitor, 
- één keer per maand kunnen vergaderen op een vrijdagavond, 
- enthousiast én gemotiveerd zijn. 
 
 
Art. 15 
 
Over de werking en organisatie van de Algemene Vergadering en 
de Raad van Bestuur - Pleinraad vind je alles terug in de statuten 
van de speelpleinwerking v.z.w. 
 

Goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 1 

maart 1995, gewijzigd tijdens de Algemene Vergadering 

van 28 juni 1995, de Algemene Vergadering van 23 

januari 1998 en de Algemene Vergadering van 14 

februari 2003 en de Algemene Vergadering van 27 

december 2004.
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Art. 10 
 
De monitoren krijgen dagelijks een forfaitaire vergoeding. Deze 
wordt uitbetaald de laatste dag van de werking, nadat alle 
lokalen opgekuist zijn en een korte evaluatie gebeurd is. 
 
 
Art. 11 
 
De monitoren zijn er in de eerste plaats voor de kinderen! Roken 
en alcoholgebruik is verboden tijdens de speelpleinwerking en in 
de buurt van de kinderen. Tijdens de jaarlijkse 
monitorentweedaagse zal telkens een afspraak gemaakt worden 
met de gehele monitorenploeg omtrent het roken, waar en 
wanneer roken toegestaan is. Wanneer het jeugdhuis open is 
tijdens de speelpleinwerking, is dit verboden terrein voor de 
monitoren. 
 
 
Art. 12 
 
Tijdens de speelpleinwerking kan er per week een 
monitorenavond georganiseerd worden. Tijdens deze avonden 
worden activiteiten voorzien, deze kunnen zowel ontspannend, 
recreatief, sportief als vormend zijn. Het initiatief voor een 
activiteit kan genomen worden, zowel door monitoren zelf, als 
door de Pleinraad. 
 
 
Art. 13 
 
Voor de rechten en plichten van alle gebruikers van het 
speelplein geldt het "Reglement Speelplein De Bogaard" dat 
uithangt aan de ingangen van het Speelplein, goedgekeurd 
tijdens de gemeenteraadszitting van 6 mei 1991. 
 
 
Art. 14 
 
De Speelpleinwerking Geel v.z.w. wordt beheerd en bestuurd 
door een Raad van Bestuur- Pleinraad, deze bestaat uit 
maximum 12 leden en wordt driejaarlijks verkozen. Elke monitor 
kan zich dan schriftelijk kandidaat stellen indien hij voldoet aan 
de volgende voorwaarden: 
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Inleiding 

FAQ of de frequently asked questions. Als je nieuw bent op het 
Speelplein zit je natuurlijk met een heleboel vragen. Begrippen 
zoals Dartele Dravers, NSS, 2-daagse vliegen je om te oren zodat 
je soms niet meer weet wat je er van moet denken… 

Speciaal voor nieuwe monitoren en mensen met vragen hebben 
we daarom een boekje samengesteld met vaakgestelde vragen 
en de antwoorden hierop.  

Moest er je nog iets niet duidelijk zijn, of is er nog een andere 
vraag waar je graag antwoord op wil, aarzel dan niet om contact 
met ons op te nemen! Dat kan via het emailadres 
info@speelplein-geel.be. We proberen om je vraag zo snel 
mogelijk te beantwoorden! 

Hoe ziet een Speelpleinweek eruit? 

Elke Speelpleinweek is opgebouwd rond hetzelfde schema: 

Maandag is het de voorbereidingsdag. Zoals de naam al zegt 
bereiden we hier de activiteiten van de rest van de week voor. 
Er wordt ook tijd voorzien om inkleding te knutselen, en om de 
aanbreng en afsluiter van elke Speelpleindag voor te bereiden. 
Op maandag komen er dus nog geen kindjes. 

Dinsdag, woensdag en donderdag zijn de 'echte' 
Speelpleindagen. De kindjes komen op deze dagen 's middags om 
13 uur naar het plein en blijven er tot 17 uur. Op deze dagen 
voer je samen met je medemonitoren het programma uit dat je 
op maandag hebt voorbereid.  

Op vrijdag gaan we meestal op uitstap. Dit kan naar een 
speeltuin zijn, de dierentuin, het Zilvermeer,… 
Hier hoeft hiervoor meestal niets voor te bereiden, je taak 
bestaat er hier vooral uit het begeleiden van de kinderen, 
oppassen dat we ze niet kwijt raken, zorgen dat ze geen 
kattenkwaad uithalen,… 
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begeleiding van de pleinraad en de jeugddienst. Tijdens de 
speelpleinwerking zijn zij op tijd aanwezig om de kinderen op te 
vangen. Zij begeleiden hun groep volgens hun programma. Het 
programma kan eventueel aangepast/gewijzigd worden indien 
dit nodig geacht wordt. Per week word er minstens één 
Pleinverantwoordelijke aangesteld. Zij moeten er op toezien dat 
de gemaakte afspraken ook nagekomen worden. 
 
 
Art. 6 
 
De kinderen volgen het programma. Ook hebben ze de 
mogelijkheid om vrij te spelen op het speelplein. Zij kunnen 
over speelmateriaal beschikken indien ze hiervoor de 
toestemming hebben van de monitoren. Deze monitoren zijn dan 
tevens verantwoordelijk voor het in goede staat terugbrengen 
van het speelmateriaal. Monitoren dragen steeds zorg voor al het 
ter beschikking gestelde materiaal en leren dit ook aan de 
kinderen. 
 
 
Art. 7 
 
Voor kleine ongevalletjes, zieken,... is er een verbandkoffer ter 
beschikking in de jeugddienst. Wanneer men het terrein verlaat 
of op uitstap gaat, nemen de monitoren een E.H.B.O.-zakje 
mee. Voor kleuters die een "ongelukje" hebben, is er eventueel 
reservekleding beschikbaar in de jeugddienst. Dit moet achteraf 
uitgewassen teruggebracht worden. 
 
 
Art. 8 
 
Voor alle kinderen en monitoren wordt een verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 
afgesloten. 
 
Art. 9 
 
Na een spelnamiddag worden de lokalen en terreinen proper 
achtergelaten. Het speelmateriaal wordt opgeruimd en terug op 
zijn plaats gezet. De lokalen worden elke dag opgeruimd en 
gekeerd en indien nodig gedweild. 
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Huishoudelijk reglement 

Art. 1  
 
Speelpleinwerking Geel vzw. is gevestigd in het jeugdcentrum De 
Bogaard, Diestseweg 135, 2440 Geel, 014/57.03.60. 
Hoofdverantwoordelijke is de jeugdanimator- secretaris-
penningmeester, tewerkgesteld in de jeugddienst De Bogaard. 
 
 
Art. 2 
 
De speelpleinwerking staat open voor alle kinderen van 3 t.e.m. 
15 jaar. Deze grenzen worden met de nodige soepelheid 
gehanteerd. 
 
 
Art. 3 
 
De werking gaat door tijdens de zomervakantie gedurende zeven 
weken, van dinsdag tot vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur, op het 
speelplein De Bogaard. De monitoren stellen het programma op 
tijdens de voorbereidingsdag(maandag van 10.00 u tot 17.00 u). 
Tijdens de andere schoolverloven worden telkens een aantal 
dagen speelpleinwerking voorzien. Er worden ook regelmatig 
daguitstappen gemaakt of activiteiten voor een ganse dag 
georganiseerd. Deze dag kan zijn van 7.30 u tot 19.30 u. Dit 
moet met de nodige soepelheid worden gezien door de 
monitoren. 
 
 
Art. 4 
 
Inschrijvingen gebeuren door de jeugddienst. De kinderen 
betalen een bepaalde inschrijvingsprijs per spelnamiddag. Hier is 
een vieruurtje inbegrepen. Voor bepaalde activiteiten of 
uitstappen kan een hogere inschrijvingsprijs gevraagd worden. 
Hierover krijgen de ouders tijdig bericht. 
 
Art. 5 
 
De monitoren stellen het programma op tijdens de 
voorbereidingsdag(maandag van 10.00 u tot 17.00 u), onder 
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Hoe ziet een Speelpleindag eruit? 

• 12.30 uur: Monitoren zijn op de Bogaard en het materiaal 
voor die dag staat klaar. We overlopen in het 
monitorenlokaal nog eens kort de dag. 
 

• 12.45 uur: De inschrijvingen starten (dit gebeurt door de 
jeugddienst), de monitoren komen naar beneden om de 
kinderen op te vangen en begeleiden ze naar de parapiste. 
Daar worden instapspelen gedaan tot aan het oproepliedje. 
 

• 13.15 uur: We spelen een oproepliedje en de monitoren 
verzamelen alle kindjes van hun groep. Nadien doen ze een 
aanbreng, en hierna kunnen de activiteiten beginnen.  
 

• 13.30 uur: Start van de knutselactiviteiten en het Vrij Spel. 
We starten hiermee iets later om te vermijden dat de 
kindjes hun groep al vanaf het begin verlaten. 
 

• 15.00 uur: Pauze! De vieruurtjes worden klaargezet door de 
pleinverantwoordelijke en uitgedeeld. Alle kinderen en 
monitoren krijgen een drankje met een koek of iets 
dergelijks.  
 

• 15.20 uur: deel 2 van het programma kan beginnen!  
 

• 16.40 uur: Er wordt samen met de kinderen opgeruimd. Is er 
geen opruimwerk, dan loopt het programma gewoon door.  
 

• 16.55 uur: De dag wordt afgesloten door de monitoren.  
 

• 17.00 uur: de monitoren komen samen met de kinderen naar 
de poort en 1 à 2 monitoren wachten tot iedereen van hun 
groep weg is. De gebruikte lokalen worden opgeruimd en 
schoongemaakt. Het materiaal wordt terug gesorteerd in het 
monitoren- en materiaallokaal. 
  

• 17.30 uur: evaluatiemoment en even napraten in het 
monitorenlokaal. 
 

• 18.00 uur: De dag zit erop en je mag naar huis of nog even 
langer blijven. 
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Wanneer is het nu juist Speelplein? 

Er zijn elk jaar 11 Speelpleinweken voorzien. Officieel begint 
het werkingsjaar op 1 september van het huidige jaar en loopt 
het werkingsjaar tot 31 augustus van volgend jaar. 
 
Tijdens de kleine vakanties is er altijd een weekje Speelplein 
voorzien, maar de grote finale valt echt wel in de grote 
vakantie. We beginnen eraan tijdens de 2de week van de grote 
vakantie en gaan daarna 7 weken aan één stuk door! 
 
De datums verschillen van jaar tot jaar, veel hangt er van af hoe 
de feestdagen vallen. Voor exacte data kan je altijd terecht in 
de agenda op de speelpleinsite. 

Hoe oud moet je zijn om monitor te 
worden? 

Je kunt monitor worden in het jaar dat je 16 wordt. Er is geen 
aparte vorming vereist, je kunt je dus gewoon inschrijven. 

Wel moedigen we je aan om mee te gaan op 2-daagse omdat 
daar enkele basistechnieken (zoals een cursus EHBO en het 
spelsysteem) worden aangeleerd. Uiteraard krijg je ook tijdens 
je eerste Speelpleinweek hierover alle informatie. 

Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als 
monitor? 

Hmmm, moeilijke vraag. We verwachten uiteraard dat je op een 
verantwoorde manier met de kinderen kunt omgaan, dat je 
respect voor het materiaal hebt en voor je medemonitoren...  

De belangrijkste taak als monitor bestaat er natuurlijk in om 
onze lieve Speelpleinkindjes een hele namiddag bezig te houden 
op een attractieve en creatieve manier. 

Er is natuurlijk altijd de pleinverantwoordelijke waar je op kan 
terugvallen. 
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Je hebt me overtuigd... Count me in !! 

Indien we je al overtuigd hebben en je wilt monitor worden bij 
ons Speelplein dan hebben we je adresgegevens nodig. Zo 
kunnen we je brieven sturen met informatie over de 
tweedaagse, andere activiteiten en over de volgende 
speelpleinweken. 

Inschrijvingen en alle informatie te verkrijgen op: 

Speelpleinwerking Geel vzw 
Diestseweg 135 
2440 Geel 
Tel 014/57 03 62 
Fax 014/59 32 96 
info@speelplein-geel.be  
 

Neem ook eens een kijkje op onze website. Je kan daar meer 
informatie vinden over hoe het er op ons speelplein aan toe 
gaat. Vooral de foto’s zijn het bekijken meer dan waard!  

www.speelplein-geel.be 

 

Hopelijk tot binnenkort! 
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BBQ 

 

Op het einde van elke Speelpleinzomer organiseren we een BBQ 
ter bedanking voor de grote inzet die de monitoren die zomer 
aan de dag hebben gelegd. Iedereen die gedurende het hele jaar 
de handen uit de mouwen heeft gestoken, wordt hierop 
uitgenodigd. Elke BBQ mondt uit in een waanzinnig leuk feestje! 

SHAKE 

 
In 2003 organiseerde het Speelplein voor het eerst sinds lang een 
fuif: SHAKE what ya mama gave ya! Dit succes werd in 2004  en 
2005 herhaald, geëvenaard en zelfs overstegen. Daarom zal ook 
in 2006 een nieuwe Speelpleinfuif georganiseerd worden. 
 
Aan de Speelpleinfuif kan elke monitor die interesse heeft 
meewerken, je kiest zelf hoe veel of hoe weinig je wil doen. 
Meer informatie op de speelpleinsite bij Fuiforganisatie. 

ANDERE ACTIVITEITEN 

 
Daarnaast neemt het Speelplein ook deel aan activiteiten die 
georganiseerd worden door de Jeugdraad of andere initiatieven. 
De meest gekende onder deze is het jaarlijkse kajakken of de 
deelname aan de vlottentocht. 
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Word ik betaald om Speelplein te komen 
doen? 

Er is een kleine vergoeding voorzien van €10 per dag. Deze geven 
we omdat je tijdens een week Speelplein wel wat geld opdoet 
aan eten en drinken. We verwachten echter wel dat als je naar 
het Speelplein komt, je dan eerst en vooral voor de kinderen 
komt.  

Krijg ik als nieuwe monitor opleiding of 
begeleiding? 

Op je allereerste Speelpleindag zal je uitleg krijgen van de 
pleinverantwoordelijke van die week over het spelsysteem en de 
regels en afspraken. Ook tijdens de 2-daagse krijg je uitvoerig 
uitleg over het spelsysteem en onze manier van werken. Als je 
dan niet kan komen word je natuurlijk niet aan je lot 
overgelaten. Met vragen en problemen kan je altijd terecht bij 
de pleinverantwoordelijke (PV). 

Een echte cursus geven wij echter niet zelf. Voor een cursus 
verwijzen wij naar de cursus animator van de Vlaamse Dienst 
voor Speelpleinwerking in de krokus- of paasvakantie. Meer info 
hierover vind je op de monitorensite. 

Ik kan niet de volledige week komen. Is 
dat erg? 

We hebben het liefst dat je een volledige week (van maandag 
tot vrijdag) komt. Indien je een dagje niet kan komen is dit 
echter geen ramp. Maandag moet je wel aanwezig kunnen zijn, 
dat is de voorbereidingsdag. 

Er kunnen uitzonderingen op deze regel worden gemaakt indien 
we met een monitorentekort zitten voor die bepaalde week. 
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Wat is de monitorentweedaagse ? 

We luiden de Speelpleinzomer in met een 2-daagse. Dit is een 
informatief weekend voor zowel de nieuwe als 'oude' monitoren. 

Je maakt er kennis met de manier van werken, regels en 
afspraken,… maar het is ook een uitgelezen gelegenheid om een 
band te smeden tussen de oude garde en het nieuw bloed. 

Daarnaast staat vorming centraal tijdens dit weekend. We 
willen tijdens dit weekend de nieuwe monitoren enkele 
basistechnieken, die van pas kunnen komen tijdens de 
Speelpleinweken, bijbrengen. Ook de meer ervaren monitoren 
kunnen hun vaardigheden wat aanscherpen. 

Wil je jezelf hiervoor inschrijven, spring dan even binnen op de 
Bureau van Jeugddienst De Bogaard en vraag naar Tinne. Bij 
haar kan je ook terecht voor bijkomende informatie. 

Wie of wat zijn de Dartele Dravers? 

De Dartele Dravers zijn een bende gekken die activiteiten voor 
monitoren (dus zonder kindjes) organiseren in de periodes tussen 
de verschillende vakanties.  
  
Elk jaar pakken ze uit met verschillende activiteiten en één 
superweekend met als hoofdbedoeling er voor te zorgen dat de 
monitoren elkaar niet uit het oog verliezen tijdens het jaar. 

Hun streefdoel is om elke maand minstens één activiteit te 
organiseren. Dit kan gaan van een quiz tot een wedstrijd 
colabak-slingeren … hoe gekker hoe beter! 
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Wat is het monitorenweekend? 

Elk jaar trekken we er op uit met de monitoren. Het weekend 
valt zoals de traditie het beaamt op het einde van september. 
Op het weekend staat slechts één zaak centraal… namelijk het 
maken van plezier om de meest amusante wijze! 

Voor de oplettende monitor valt er op het monitorenweekend 
ook heel wat te leren want de Dartelende Dravers pakken altijd 
uit met een sterke inkleding en verfrissende nieuwe spelideeën. 
Inspiratie genoeg voor de herfstvakantie… 

Zijn er nog andere monitorenactiviteiten?  

MONITORENAVOND 

 
Elke Speelpleinweek vindt er woensdagavond een 
monitorenavond plaats. Hieraan mag iedere monitor deelnemen, 
ook als je die week niet op het plein staat. 

Normalerwijze gaan we van start om 19.30 uur zodat de 
monitoren van die Speelpleinweek de kans hebben om rustig 
alles op te ruimen en te eten. De activiteit loopt meestal ten 
einde rond 22.00 uur maar het monitorenlokaal blijft meestal tot 
diep in de nacht bevolkt.  

Over wie de monitorenavond in elkaar steekt, bestaat geen 
regel. Iedere geïnteresseerde vrijwilliger kan zich opgeven om 
de monitoren van een aangename avond te voorzien. Sinds vorig 
jaar staat ook het M–team paraat om je bij te staan bij de 
uitwerking van je ideeën. 


