
 

 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

Op maandag 16 augustus om 13u30 geven we de aftrap. We 

verwachten je dan ook om 13u30 aan De Caernhoeve Schanker 

70, 2910 Essen. We ronden af op donderdag 19 augustus om 

12u00. Voor een goed verloop van de cursus is het belangrijk 

deze uren te respecteren! 

 

We starten de cursus in het thema op Nijl-cruise Kom alvast 

verkleed. 

 

 

 

  

Parkeerplaats in de buurt van de locatie vind je aan de voorkant van het domein. Er zal 

een kiss en ride zone worden voorzien om alles zo Corona-proef te laten verlopen! 



 

 

Met de trein kan je naar het station van Essen komen. Vandaar kunnen we je komen halen 

met de auto. Laat de details (welke trein, hoe laat,…) wel weten aan de 

cursusverantwoordelijke. (Contactgegevens staan onderaan deze brief.) Zo kunnen wij 

ervoor zorgen dat iemand jou staat op te wachten! Gelieve dit te doen voor vrijdag 13 

augustus. 

 

 

Om zoveel mogelijk contact met andere personen (buiten de bubbel) of ouders onderling 

te vermijden, worden ouders NIET toegelaten op de cursuslocatie. 

 

Er is een Kiss & Ride-zone voorzien. Deze Kiss & Ride-zone bevindt zich aan de ingang van 

de locatie. Hier kan je afscheid nemen van de persoon die je naar de cursus brengt. Enkel 

jij, de deelnemer, betreedt het terrein van de cursuslocatie. 

We vragen om op de Kiss & Ride-zone de afstandsregels te respecteren: 1.5 meter van 

andere ouders en deelnemers. 

 

Vanuit de VDS zal een begeleider aanwezig zijn. Deze persoon is steeds beschikbaar voor 

eventuele vragen die nog leven over de cursus en zal je de weg wijzen naar de inschrijfbalie 

op de cursuslocatie. 

 

Ook bij het einde van de cursus wordt de ophalers gevraagd te wachten op deze Kiss & 

Ride-zone en het terrein niet te betreden (met dezelfde regels als bij het brengen). Hier 

zal opnieuw een begeleider van de cursus aanwezig zijn om eventuele vragen te 

beantwoorden. Bel bij aankomst zoon of dochterlief dus gerust op. Dan komt zij dadelijk 

naar de Kiss & Ride-zone.  



 

Voorzie vooral genoeg kledij die tegen een stootje kan en waar je ongehinderd mee kan 

spelen, knutselen, bouwen… Breng stevige schoenen mee die vuil mogen worden. Voorzie 

best meer dan 1 paar. Ook regenkledij is zeker een aanrader! 

 

Een toiletzak, gevuld met tandenborstel, tandpasta, zeep, kam/borstel, shampoo… Neem 

voldoende handdoeken en washandjes mee. Ook andere spullen voor persoonlijke hygiëne 

kunnen nuttig zijn.   

Neem ook een aantal stoffen mondmaskers mee. (Zie ‘COVID19’) 

 

 Kussensloop en bedovertrek (er zijn bedden aanwezig)  

 Vergeet jullie spaalzak ook niet! 

 Pyjama of nachtkledij 

 

Tijdens de cursus kruip je een paar keer in de huid van iemand anders! Dit zijn de 

thema’s:  

 venice beachparty  

 the great gatsby style  

 favoriete verkleedstuk/outfit  

 Jouw blind-date outfit 

 waterballet  

 

Bekijk eens wat je kan vinden op zolder, in je kasten, in je verkleedkoffer (tip: doe wat 

inspiratie op via Google). We verwachten niet dat je verkleedkledij aankoopt. Je kan op 

cursus iets van ons lenen.  

 

Voor de organisatie van onze cursussen en ander jeugdaanbod deze zomer werd door de 

overheid gevraagd een toevoeging aan de medische informatie van de deelnemers te 

voorzien. Deze toevoeging kan je terugvinden op het einde van dit document. We vragen 

om deze versie ingevuld en ondertekend mee te brengen op dag 1 van de cursus. 

 

 Vergeet je identiteitskaart niet 

 Drinkbus 

 Keukenhanddoek  

 Promomateriaal van je speelplein 



 Goesting (ook al hebben de instructoren al een heel pak bij.) 

 Een foto van jezelf  

 Rugzak  

 …. 

 

’s Avonds na de sessies heb je de kans om een drankje of een coole speelplein T-shirt (€15) 

te kopen. Breng daarvoor wat zakgeld mee. Op cursus kan er NIET naar de winkel worden 

gegaan, breng dus zeker alles mee wat je nodig hebt. 

 

Laptop en alle andere technische apparatuur laat je beter thuis. Moest je die toch 

meenemen en ze gaan kapot, dan is dat op jouw eigen verantwoordelijkheid, zelfs als er 

iemand op gaat zitten of er verf op gemorst is!  

Gsm: je mag je gsm meebrengen, maar tijdens de sessies wordt deze op de slaapkamer 

gelaten. We zoeken elke avond aan de bar enkele coole DJ’s die de muziek verzorgen, 

neem gerust zélf muziek mee. 

Alcoholische dranken en illegale drugs (in eender welke vorm) laat je thuis! 

Het bewijs van deelname krijg je ten laatste twee weken na afronding van je cursus 

toegestuurd via e-mail op het e-mailadres waarmee je inschreef.  

Met het attest krijg je in de meeste gevallen een deel van het inschrijvingsgeld 

terugbetaald door de gemeente of stad waar je woont. Elke gemeente heeft een ander 

reglement en betaalt verschillende bedragen terug (overzicht). Om zeker te zijn 

informeer je bij de jeugddienst van jouw gemeente of stad. 

 

 

Voor de organisatie van onze cursussen en ander jeugdaanbod deze zomer werd door de 

overheid gevraagd een toevoeging aan de medische informatie van de deelnemers te 

voorzien. Deze toevoeging kan je terugvinden op het einde van dit document. We vragen 

om deze versie ingevuld en ondertekend mee te brengen op dag 1 van de cursus. 

 

Heb je nog vragen bel dan tijdens de kantooruren gerust naar Yana of Evelyn 

(stafmedewerker) - 015/28 73 90 - of mail naar cursus@speelplein.net  

Ben je al op weg naar de cursus en ga je te laat zijn of vind je de locatie niet? Bel dan 
naar P@tje – Cursusverantwoordelijke ter plaatse – 0494/12 59 60. 

https://www.speelplein.net/Vorming/Cursussen/terugbetaling
mailto:cursus@speelplein.net




We mogen deze zomer samen op cursus in bubbels van max. 100 deelnemers. Onze 

cursusgroepen zijn zelfs nog wat kleiner. Binnen onze bubbel hoeven we geen afstand te 

houden of een mondmasker te dragen. We zorgen op cursus voor voldoende 

hygiënemaatregelen zodat we onbezorgd een fijne tijd kunnen beleven samen. Zo zullen we 

o.a. zoveel mogelijk buiten zijn en lokalen goed verluchten.  

 

Neem voor de zekerheid een paar eigen (stoffen) mondmaskers mee. In onze cursusgroep 

hoeven we die enkel te dragen als we in contact komen met externen of als je daar zelf 

voor kiest.    

 

 
! Woon je onder één dak met iemand die besmet is, of je bent zelf besmet, dan kan je niet 
meer deelnemen aan de cursus.  
 
! Ben je ziek vlak voor de start van de cursus (tot drie dagen ervoor) dan mag je ook niet 
deelnemen. Bv. Je bent ziek op maandag en de cursus start op zaterdag= niet toegelaten. 
 

 Geef ons in beide gevallen een seintje en bezorg ons het doktersattest om de 
administratie te regelen.  

 
We vragen aan elke deelnemer om voor de start van de cursus bewust om te gaan met hun 
andere contacten buiten hun privébubbel zodat de kans op besmetting zo laag mogelijk 
gehouden wordt. We willen Covid 19 geen kans geven op cursus.   
 

 
Wordt je vaccin gepland tijdens de cursus? Dan vragen we je om die afspraak te verzetten 
naar een moment voor of na de cursus. Dit is een officiële cursus die leidt tot een attest in 
het jeugdwerk. Omwille van die reden kan je geen vormingsuren missen. Ook niet om je 
vaccin te laten zetten.  
 

“Indien jongeren tijdens het kamp een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren, zullen ze 
meteen ook de mogelijkheid krijgen om de vaccinatie naar een ander moment te verplaatsen. De 
uitnodiging is dertig dagen geldig, je kan dus binnen die dertig dagen een nieuwe datum inplannen” 
leggen ministers Beke en Dalle uit. 
 
 

 
Bij de start van de cursus zullen we alle regels en afspraken duidelijk overlopen. Zoals steeds 
verwachten we dat alle deelnemers deze afspraken nakomen.  
 
Tijdens de cursus zullen er een aantal extra afspraken gelden om de verspreiding van het 
virus tegen te gaan. Omdat de veiligheid en gezondheid van al onze deelnemers en 
begeleiders voor ons als prioriteit geldt, staan deze afspraken niet ter discussie. We 
verwachten dat iedere deelnemer deze stipt naleeft. 



 

 

 In geval van ziekte op cursus (of symptomen i.v.m. COVID 19) volgen we stipt 

het stappenplan voor de hele jeugdwerksector opgemaakt door de overheid. 

 

 Indien een deelnemer ziek wordt (of symptomen heeft) tijdens de cursus, is 

deze deelnemer verplicht de cursus te verlaten. Zorg dus dat er tijdens de cursus 

iemand beschikbaar is om je, indien nodig, op te halen. 

 

 Voldoende rust is noodzakelijk om de verspreiding van het virus in te perken. 

We stellen iedere avond een duidelijk einduur vast. We verwachten dat 

deelnemers op de kamer de rust respecteren voor zichzelf en anderen. Ook 

tijdens pauzemomenten kunnen deelnemers die dit willen even op de kamer 

rusten. We verwachten dat alle deelnemers deze rust voor anderen respecteren. 

 

 Er wordt gevraagd om zoveel als mogelijk de cursus te organiseren in buitenlucht 

of grote ruimtes. De kamers zijn enkel toegankelijk voor personen die op die 

kamer slapen. Overdag of ’s avonds op een andere kamer zitten, is geen optie. 

 

 Intensief contact is voor + 12 jarigen te mijden. We begrijpen dat een knuffel, 

high five of schouderklop soms deugd kan doen, maar proberen dit te vermijden. 

Elk lijfelijk contact is een extra risico. We spreken de deelnemers hierbij aan op 

hun eigen verantwoordelijkheid. Indien we merken dat dit niet wordt 

gerespecteerd doorheen de cursus, zal het cursusteam deelnemers hierop 

aanspreken en extra afspraken invoeren. 

 

 De cursus verlaten of contact met externen / andere bubbels op de locatie 

tijdens de cursus is geen optie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neem deze medische fiche mee bij aankomst op de cursus, ingevuld en ondertekend. 

Naam deelnemer: …………………………………………………….  

 

Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening?  

(Je kan informatie vinden over wie tot de risicogroepen behoort via deze webpagina.)  

 Ja      Neen  

Indien JA, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan het aanbod? 

 Ja      Neen  

 

Ik geef als ouder/voogd* mijn toestemming om wanneer er snelle reactie nodig is 
 
 rechtstreeks contact op te nemen met de huisarts van mijn kind  

 
Naam + telefoonnummer huisarts: ……………………………………. 
 

 mijn kind 1 dosis paracetamol toe te dienen in geval van pijn of koorts. 

 
De rol en verantwoordelijkheid van ouders EN deelnemers. 
 
Iedere ouder / voogd / deelnemer, neemt ook verantwoordelijkheid op in dit verhaal. 
 
Dit gaat o.a. over: 

- Het niet meesturen van zieke of mogelijks besmette kinderen  

- Het belang om je kind te kunnen (laten) ophalen wanneer dit ziek is tijdens de cursus 

- Respecteren van bubbels voor-; tijdens en na het aanbod  

- Indien de deelnemer besmet is en in de voorbije 2 dagen deelnam aan de cursus, laat dit 

dan aan de VDS weten. 

 

Experts raden aan om na deelname aan jeugdwerk extra aandacht te besteden aan het contact 
met andere mensen, zeker met mensen die een risicoprofiel hebben. 
 

Door deze medische fiche in te vullen (en te ondertekenen) erken je als ouder/voogd* ook jouw 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID 19 geen kansen krijgt deze zomer. Je 
respecteert de deelnamevoorwaarden, de afspraken rond bubbels en het niet mixen van bubbels, de 
afspraken wanneer een kind ziek wordt tijdens het aanbod… 
 
Datum:  
 
Naam ouder/voogd*:  
 
Handtekening: 
 
 
 
 

*Indien je 18 jaar bent of ouder, mag je deze fiche voor jezelf invullen 

 en ondertekenen. Je neemt daarbij zelf de volledige verantwoordelijkheid.  

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf

