Speelpleinwerking Bartje vzw
p/a Sabine Lauwers
Lesseliersdreef 55
9120
BEVEREN
tel. 03/755 28 05
fax 03/755 41 68
sabine.lauwers@wol.be

Beveren, 22 augustus 2000

Beste ouders,
De grote vakantie loopt op haar einde. De 27e zomerwerking van Speelplein Bartje zit er bijna
op. Ons staat nog een hele grote schoonmaak te wachten: de Gemeenschapsschool moet weer
pico bello in orde zijn.
In september starten wij met de evaluatie van de voorbije zomerwerking en de voorbereiding
van de volgende zomerwerking. Wij zouden het erg waarderen indien u ons daarbij zou helpen.

Hoe kunt u ons helpen? Door bijgevoegde vragenlijst in te vullen en af te geven op het
speelplein (laatste dag = vrijdag 25 augustus). Komt u niet meer naar het speelplein, dan hebt
u nog tot 15 september de kans om de ingevulde lijst terug te sturen naar bovenstaand
adres. Als u thuis een computer hebt en aangesloten bent op het internet, dan kunt u deze lijst
ook on line invullen door te surfen naar http://evaluatie.speelpleinbartje.net.
Uit alle inzendingen (ook de elektronische) zal een onschuldige kinderhand een winnaar
trekken. De winnaar mag kiezen uit een lekkere fles wijn of een speelbon ter waarde van
500 frank.
Wij vragen tien minuutjes van uw tijd, maar u bewijst er ons én uzelf een grote dienst mee.
Door uw stem te laten horen, geeft u onze speelpleinwerking een beetje mee richting.
Wij hopen in ieder geval dat u onze inspanningen waardeert en danken u voor uw vertrouwen
en uw medewerking.
Tot ziens!

Sabine Lauwers
voorzitster

Wist u…
… dat onze vereniging volledig uit vrijwilligers bestaat?
… dat onze animatoren tijdens het schooljaar een speelpleincursus volgen?
… dat wij van september tot juni minstens één keer per maand vergaderen om de volgende zomer voor te bereiden?
… dat wij de door u verstrekte inlichtingen alleen gebruiken om onze werking bij te sturen?

Evaluatie Speelplein Bartje zomer 2000
Vertel ons eerst even wie u bent, zodat we u kunnen verwittigen als u gewonnen hebt!
Mijn naam is ………………………………………………………………………………………………………
Ik ben de mama/papa van ……………………………………...……………………………………………………
Dit is mijn adres: ……………………………………………………………………………………………………
Mijn telefoonnummer is ………………………………….. Mijn e-mailadres is …………………………………
Ik had vakantie van ……….…. tot ………..…… Mijn partner had vakantie van …………….. tot ………………
Kleur het bolletje als minstens één van u beiden:  deeltijds werkt
 huisvrouw/huisman is
 (tijdelijk) werkloos is
Zet naast elk onderwerp een kruisje in de kolom die het best uw mening weergeeft.
Wat vindt u van ?

zeer goed + +

goed +

kan beter + –

slecht –

prijs volle dag (150 fr.)
prijs halve dag (100 fr.)
prijs voor- of nabewaking (80 fr.)
prijs warme maaltijd (120 fr.)
prijs zwemmen (80 fr.)
prijs uitstappen/speciale activiteiten
prijs kamp (4500 fr./3750 fr. v.a. 3e k)
spelmateriaal
activiteitenaanbod
houding van de leiding
inzet van de leiding
contact met de hoofdleiding
speelmogelijkheden o/h terrein (KTA)
veiligheid v/h terrein (KTA)
leeftijdsgrens van 4 tot 13 j.
openingsperiode (5 juli tot 25 aug.)
openingsuren (7u45 tot 17u30)
bereikbaarheid v/h speelplein (KTA)

Verduidelijk hier uw mening :
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Komt uw kind graag naar het speelplein ?
 ja
 nee
Ontmoette uw kind bekende gezichten op het speelplein (broers, zussen, vriendjes, neefjes, nichtjes ) ?
 ja
 nee
Had uw kind vaak weerkerende klachten ?
 ja, over ………………………………………………………………………………………………………
 nee
Vertelde uw kind soms enthousiast over iets ?
 ja, over ………………………………………………………………………………………………………

 nee
Zet in de kolom ‘volledig akkoord’ alleen een kruisje naast de uitspraak die het meest op u van toepassing
is. Plaats naast de andere uitspraken een kruisje in de kolom ‘akkoord’ of ‘niet akkoord’.
Speelplein Bartje is voor u…

volledig akkoord

akkoord

niet akkoord

… een goedkoop alternatief voor
kinderopvang
… de enige oplossing voor de opvang van
uw kind tijdens de grote vakantie
… de ultieme oplossing als u geen andere
opvang vindt voor uw kind
… de ideale oplossing als u eens weg moet of
thuis eens rustig wilt zitten
… een leuk vrijetijdsalternatief voor uw
kind: beter dan thuis zich vervelen
… een plaats waar uw kind zich amuseert en
naar hartelust kan spelen
… een organisatie waarvan u weet dat uw
kind er in goede handen is
… een waardevol initiatief dat zeker moet
blijven bestaan

Zet naast elk onderwerp een kruisje in de kolom die het best uw mening weergeeft.
Nog enkele vragen over Speelplein Bartje

ja

misschien

nee

Als Speelplein Bartje alleen in de namiddag werking zou geven, zou uw kind dan
nog komen ?
Vindt u het noodzakelijk dat er vooropvang (7u45 tot 8u30) is ?
Vindt u het noodzakelijk dat er naopvang (16u30 tot 17u30) is ?
Vindt u het noodzakelijk dat uw kind tijdens de middag een warme maaltijd kan
nuttigen ?
Zou uw kind met de speelpleinbus komen indien die ’s morgens in uw buurt zou
passeren?
Zou uw kind vaker naar het speelplein komen indien het dichterbij zou zijn ?
Vindt u het nodig dat Speelplein Bartje in het begin van de vakantie een opendeur
organiseert ?
Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de werking van Speelplein
Bartje ?

Zijn er nog positieve of negatieve ervaringen die u graag aan ons wilt meedelen ? Hebt u soms suggesties ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Klaar ! Geef de lijst af op het speelplein (laatste dag = vrijdag 25 augustus) of stuur hem vóór
15 september naar: Speelpleinwerking Bartje vzw, p/a Sabine Lauwers, Lesseliersdreef 55, 9120 Beveren.
Wij verwittigen u uiterlijk eind oktober of u gewonnen hebt !

Extra voorstellingen in het Gildenhuis op
za 26/8 om 20u en zo 27/8 om 15u
Toegang: VVK: 50 fr – Kassa: 100 fr (kind) of 200 fr (volw)
Steun- en inkomkaarten te koop op het speelplein (KTA Donkvijverstraat)
of bij Glenn Cornelis (tel. 03/296.94.30).
Surf naar www.speelpleinbartje.net !

