
Vakantiewerking 
Herent sport en spel voor iedereen 

van 4 tot 15 jaar
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Visie van onze werking

Het speelplein is een plaats waar kinderen tussen 4 en

15 jaar terecht kunnen om een leuke dag te beleven.

Opgeleide monitoren werken dagelijks een gevarieerd en

gedifferentieerd aanbod uit dat verschillende domeinen

omvat en elk kind op zijn niveau aanspreekt.

Zo kunnen we de ene dag ruimteschepen bouwen en

op Mars gaan wonen, terwijl we op een ander moment

knutselen en koken voor de verjaardag van de prinses of

voetballen voor het Belgisch elftal... Alles is mogelijk en

we proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de

wensen en de hersenkronkels van de kinderen zelf. Om er

voor te zorgen dat alle kinderen die graag willen komen

spelen tot bij ons geraken stellen wij alles in het werk om

hen daarbij te helpen. De gemeente voorziet in:

1. een democratische prijs voor iedereen

2.  een sociaal tarief voor wie het nodig heeft

3. voorsprong bij inschrijving (lid OCMW)

4. hulp bij inschrijving

5. busvervoer

6. fietstrein



4

Het speelplein moet een plek zijn waar kinderen in een

gekende en beschermde omgeving zichzelf kunnen zijn.

Waar ze voluit kunnen spelen zonder rekening te

moeten houden met propere kledij...

Daaomwillen we voorzien in voldoende ruimte, vooral

om in alle vrijheid te kunnen buiten spelen. Zo kan elk

kind zich voluit ontwikkelen maar ook de nodige

rust vinden om te ontsnappen aan de drukte die een

speelpleindag met zich meebrengt.

Hoewel we geen schoolse situatie willen creëren, vinden

we het toch belangrijk dat de kinderen iets leren.

Samen spelen, respect voor elkaar en elkaar helpen

zijn eigenschappen die het speelplein tot een fijne plek

maken.
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Voorinschrijving

De inschrijvingen starten op zaterdag 12 juni om 10

uur, via i-school (www.i-school.be/login).

Voor hulp bij de inschrijving, kan je zaterdag tussen

10 uur en 11 uur bellen naar de jeugddienst op

het nummer 016 85 30 75. Je kan niet in De Kouter

inschrijven.

Betalingen gebeuren via Ogone bij inschrijven via i-school

of via overschrijving bij telefonische inschrijving.

Gratis annuleren kan t.e.m. elke vrijdag voorafgaand de 
week dat je komt door een seintje aan de jeugddienst.

LET OP! Door corona zijn de inschrijvingen iets anders dan 
normaal. Lees alle informatie bij de pagina’s over corona. 
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Online inschrijfsysteem

Eerste keer online?

Bij de eerste inschrijving via i-school moet je de

gegevens van je gezin en kind ingeven om een profiel aan

te maken. Dit kan al vóór 12 juni, zo kan je sneller

van start gaan op de dag van de inschrijving. Dit kan via

www.i-school.be/herent/registeren.

Heb ik een paswoord nodig?

Na het aanmaken van een profiel zal je een mail

ontvangen met paswoord. Je hebt om te registeren het

rijksregisternummer nodig.

Online inschrijven

Op het tabblad kalender kan je je kind inschrijven. Je

vindt telkens een handleiding op de inschrijvingspagina

bij het icoontje ‘?’.

BELANGRIJK: Na het inschrijven verschijnt er in je

rechterbovenhoek een winkelkar met je betaling. Pas

wanneer je binnen de tijd betaalt, is je inschrijving in

orde.
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Mogelijke combinaties

Er zijn wel wat combinaties mogelijk bij het speelplein.

1. Speelpleinwerking & Grabbelpas

Indien de Grabbelpas kort is (halve dag) dan kan je kind

nog inschrijven voor een halve dag speelpleinwerking.

Een Grabbelpas apart is ook een mogelijkheid

2. Speelpleinwerking & Kletz

Indien de Kletz een halve dag is dan kan je kind nog een

halve dag naar de speelpleinwerking komen. Een Kletz

apart is ook een mogelijkheid.

3. Speelpleinwerking & zwemmen

Elke dinsdagmiddag om 14 uur vertrekken we richting

het zwembad van Wilsele-Putkapel en zijn we terug om

16.30. Je kan via i-school inschrijven voor het zwemmen,

dit kost 2 euro extra. Er zijn telkens 25 plaatsen vrij voor

kinderen van 4 t.e.m. 7 jaar en 25 plaatsen voor kinderen

van 8 t.e.m. 15 jaar. Ook hierbij kan je kiezen om te

combineren met een halve dag speelpleinwerking of dit

apart te doen.

4. Bus en HIB - HOP(momenteel niet mogelijk door 
corona) 

Begint de vroege opvang van de speelpleinwerking te

laat voor jou? Geen probleem, je kan dan terecht bij de

HIB-HOP waar wij de kindjes komen ophalen met de bus.
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De Speelkriebels
Waar?

Warotsite, Warotstraat z.n. 3020 Winksele.

Wanneer?

Maandag 5 juli t.e.m. vrijdag 27 augustus 2021. De week 
van 26 t.e.m. 30 juli zijn we gesloten. Ook 21 juli zijn we 
een dagje toe.

Telkens van 7.30 tot 18 uur. Wij spelen van 9 uur tot

12 uur en van 14 uur tot 16.30 uur. Gelieve je aan de

speeluren te houden bij het brengen en ophalen van je

kind(eren).

Prijs?

Zes euro per dag, sociaal tarief mogelijk.

Wie?

Alle kids van 4 (geboortejaar2017) tot 15 jaar

Wiebels: 4-5jaar

Pimpels: 6-7jaar

Sloebers: 8-9jaar

Gabbers: 10-11 
jaar

Kanga’s:12-15jaar
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De Speelkriebels

Eten en drinken

Water, grenadine, soep en een vieruurtje zitten

inbegrepen in de dagprijs. Boterhammen en tienuurtje zijn

zelf mee te nemen.

Kledij

Zorg voor aangepaste, liefst gemerkte speelkleren.
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Busvervoer

Ook nu zet het gemeentebestuur weer een busje in tussen 
Herent, Veltem en Winksele. Je kunt hier gebruik van 
maken om ‘s morgens naar het speelplein te komen en ‘s 
avonds kun je natuurlijk weer terug.

Een rit kost 0.50 euro per kind. Heen en terug kost 1 euro 
per kind.

Rittenschema + stopplaats

8.15 uur L.Van Veltemstraat, Veltem ( ‘t Veltems

friethuisje)

8.25 uur Mechelsesteenweg, Buken (t.h.v. nummer 2042)

8.30 uur Van Bladelstraat, Herent (parking LDC

d’ontmoeting)

8.35 uur Wildemansweg Herent (HIB-HOP)

16.50 uur Wildemansweg Herent (HIB-HOP)

16.55 uur Van Bladelstraat, Herent (parking LDC

d’ontmoeting)

17.00 uur Mechelsesteenweg, Buken (t.h.v. nummer

2042)

17.10 uur L.Van Veltemstraat, Veltem ( ‘t Veltems

friethuisje) 
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Duurzaam naar het plein

Fietsen is goed voor het milieu. Daarom wil het speelplein

dit promoten door onze fantastische fietstrein.Gedaan

met de auto te nemen, wij begeleiden je kind graag per

fiets tot aan het plein.

De fietstrein is gratis maar inschrijving is nodig. Je vindt

deze optie ook terug op je kalender. Zorg ervoor dat je

halte vermeld is in je account (dit kan bij busvervoer).

Rittenschema+ stopplaats

7.50 uur HIB-HOP Wildemanspark

8.00 uur staton Herent (kant gemeentehuis)

8.30 uur ‘t Veltems-friethuisje

8.35 uur Station Veltem (kant apotheker)

16.50 uur station Herent (kant gemeentehuis)

17.00 uur HIB-HOB Wildemanspark

17.25uur Station Veltem (kant apotheker)

17.30 uur ‘t Veltems friethuisje 
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Verkoop kinderkledij

Sinds 2020 heeft het speelplein een splinternieuw logo

en hier zijn we fier op! Je kan een t-shirt of petje met

het logo kopen aan 5 euro/stuk.

Deze items worden verkocht op het speelplein bij

inschrijven en uitschrijving. 
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Kostprijs? 15 euro 

wanneer? DO 15/07 van 9 - 18 uur

samenkomst? Speelplein Winksele

meebrengen? lunch & drank & koek en fruit

Kostprijs? 20 euro 

wanneer? di 20/07 van 8.30 - 18 uur

samenkomst? speelplein Winksele

meebrengen? lunch & drank & koek en fruit

Kostprijs? 10 euro

wanneer? Vr 06/08 van 9 - 16.30 uur

samenkomst? speelplein Winksele 

meebrengen? lunch & drank & koek en fruit

KLZ 4: Pakawi park

Beleef de dieren zoals nergens 
anders. Ga een kijkje nemen en 
ontdek het allemaal! 

KLZ 5: De Sierk

De Sierk is een speelparadijs 
in circusstijl waar kinderen 
zich kunnen ontpoppen tot 
ware circusartiesten

KLZ 8: 
Blotevoetenpad+imker

Zet al je zintuigen en beide voeten 
in om de bijzondere prikkels van 
hout, stenen, boomsnippers, gras, 
leem en water waar te nemen op een 
zorgvuldig samengesteld parcours.

Kletz (4-7j)
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Kostprijs? 10 euro

wanneer? Woe 10/08 van 9.30 - 16.30 uur

samenkomst? speelplein Winksele

meebrengen? lunch & drank

Kostprijs? 15 euro

wanneer? Do 12/08 van 13.30-15.30 uur

samenkomst? Speelplein Winksele

meebrengen? Keukenschort

KLZ 9: 
Speelgoedmuseum 

Stap in een wereld van 
verbeelding en verwondering! 
Wandel doorheen de 
speelgoedgeschiedenis! 

KLZ 10: Theekransje

Maak je eigen lekkernijen om 
daarna lekker op te smullen op 
je eigen theekransje! 
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Kostprijs? 10 euro

wanneer? Do 08/07  van 9 - 14 uur

samenkomst? speelplein Winksele

meebrengen? lunch & drank

Kostprijs? 15 euro

wanneer? MA 12/07 van 13.30 - 16.30 uur

Samenkomst? Speelplein Winksele of GC De Wildeman

Meebrengen? /

kostprijs? 15 euro

wanneer? DO: 15/07 van 9 - 18 uur

samenkomst? speelplein Winksele

meebrengen? lunch & drank & koek en fruit

GP 2: Alpaka 

Word beste vrienden met een 
alpaca en leid hem doorheen een 
uitdagend hindernissenparcour. 
Hierna gaan jullie nog op 
alpacagolf! 

GP 3: De wereld rond 

Dit jaar geen kans gehad om op 
vakantie te gaan? Geen probleem! 
Met deze leuke workshop ga je op 
wereldreis. 

GP 4: Pakawi park

Beleef de dieren zoals nergens 
anders. Ga een kijkje nemen 
en ontdek het allemaal! 

Grabbelpas (7-11j)
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Kostprijs? 25 euro

wanneer? Di 20/07  van 9 - 18 uur

samenkomst? Speelplein Winksele

meebrengen? lunch & drank & koek en fruit

Kostprijs? 5 euro 

wanneer? Do 22/07 van 13 - 15 uur

samenkomst? Dansaccent Herent

meebrengen? Sportkledij drank en fruit

Kostenprijs? 8 euro

Wanneer? VR 06/08 van 9 - 18 uur

Samenkomst? Speelplein Winksele

Meebrengen? lunch & drank & koek en fruit

GP 5: Bobbejaanland 

Ontdek Bobbejaanland, het ideale 
pretpark voor de hele familie. In de 
nieuwe attractie Fury, raas je als een 
echte Vuurridder. Durf jij deze rit 
aan?

GP 6: Dansworkshop 

Maak je klaar om je heupen los te 
swingen! 

GP 8: Blotevoetenpad 
+insectenmuseum

Zet al je zintuigen en beide voeten 
in om de bijzondere prikkels van 
hout, stenen, boomsnippers, gras, 
leem en water waar te nemen 
op een zorgvuldig samengesteld 
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Kostprijs? 15 euro

wanneer? Di 10/08  van 9 - 17 uur

samenkomst? Speelplein Winksele

meebrengen? lunch & drank & koek en fruit

Kostprijs? 15 euro 

wanneer? Do 22/07 van 13.30 - 15.30 uur

samenkomst? Speelplein Winksele

meebrengen? Keukenschort

GP 9: Technopolis 

Kies voor een dag gevuld met 
wetenschappelijke ontdekkingen in 
Technopolis

GP 10:  Wereldkeuken

Maak gerechtjes van over de hele 
wereld! En vergeet niet daarna mag je 
ze lekker opsmullen. 
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Inschrijvingsvoorwaarden

• Er is een weeklimiet van 100 kinderen voor - 12 
jaar en een weeklimiet voor 20 kinderen + 12jaar. 
Schrijf bij opmerkingen in i-school eventueel vriendjes 
en vriendinnetjes. Hierdoor kunnen we hiermee op tijd 
rekening houden bij het verdelen van de bubbels. 

• Er is een weeklimiet van 20 kinderen voor - 12 jaar 
als je speelplein en een uitstap combineert. Deze 
20 plaatsten zijn er dus enkel voor kinderen die ook een 
uitstap doen die week. 

• Kinderen die een hele week komen krijgen 1 week 
voorrang. Na 19 juni komen de overige plaatsen vrij en 
kan je inschrijven voor dagplaatsen. 

• Voor uitstappen en bus heb je zeven dagen de tijd om je 
in te schrijven. Dit van 12 juni t.e.m. 19 juni. Hierna gaan 
de inschrijvingen toe. Indien er toch nog plaats is, zal dit 
via mail gestuurd worden. 

• Door de lange onzekerheid over de coronamaatregelen 
zijn nog niet alle uistappen helemaal geregeld en gepland. 
Hou dus zeker je e-mail en i-school in het oog want er 
kunnen nog wel eens extra uitstappen komen met een 
nieuwe inschrijvingsperiode. 

• Zwemmen is ook terug mogelijk maar enkel als je een 
plekje in de weekbubbel hebt. Je kan dus niet kiezen 
voor enkel te komen zwemmen. 

• Halve dagen zijn niet mogelijk. 
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Mag ik naar het speelplein komen?

Elk kind mag naar het speelplein komen, tenzij:

   • Hij/zij dezelfde week al deel uitmaakte van een andere
      contactbubbel (week = 5dagen) 

   • Hij/ zij terugkeert uit een oranje of rode zone.

   • Hij/zij ziektesymptomen vertoonde tot twee dagen voor
      komst. Na twee dagen mag hij/zij wel opnieuw komen,
      indien volledig genezen. Dit indien er geen corona is  
      vastgesteld 

   • Hij/zij tot een risicogroep behoort en de ouders of
     dokter geen toestemming geven.

   • Hij/zij tot een risicogroep behoort en de ziekte niet
     onder controle heeft d.m.v. medicatie. 
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In-en uitschrijven op het speelplein 

Voorinschrijvingen zijn verplicht, alleen kinderen die zijn
ingeschreven kunnen naar de vakantiewerking komen.
Bij aankomst op het speelplein:

1. Dragen ouders steeds een mondmasker.
2. Ontsmetten ouders en kinderen de handen .
3. Houden ouders steeds 1.5 meter afstand van elkaar.

In- en uitchecken gebeurt steeds buiten, ouders mogen
het speelpleingebouw niet betreden.
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Medische fiche

Wegens de coronamaatregelen, vragen we elke ouder

om vóór elke vakantie een nieuwe medische fiche in te

vullen.

• Je kan de medische fiche terugvinden op onze website

www.herent.be/speelpleinwerking.

• Het formulier wordt automatisch doorgestuurd naar de

jeugddienst. De gegevens worden alleen gebruikt in het

kader van de vakantiewerking en contact tracing 
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Ziek geworden op het speelplein

Stel, jouw kind komt gezond toe op het speelplein, maar

vertoont gedurende de dag ziektesymptomen.

• We vragen een ouder om het kind onmiddellijk te

komen ophalen.

• Een ziek kind kan gedurende minstens twee dagen niet

naar onze vakantiewerkering komen. Na twee dagen

mag hij/zij wel opnieuw komen, indien volledig genezen.

Dit is wanneer een dokter heeft bevestigd dat er geen

corona werd vastgesteld.

• We vragen om naar de dokter te gaan en indien nodig

een coronatest te laten uitvoeren.

• We vragen om het resultaat van een eventuele test aan

ons te bevestigen.
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Contact tracing

Stel, er heeft iemand corona op onze vakantiewerking...

• Iedere persoon die samen in de contactbubbel zit/zat,
zal gecontacteerd worden d.m.v. contact tracing.

• Naam,voornaam van de deelnemer en contactgegevens
van de ouder zullen doorgegeven worden i.f.v. contact
tracing.

• De desbetreffende contactbubbels of onze
vakantiewerking zal voor bepaalde duur worden gestopt. 
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+ 15 jaar wat dan?

Dan ben je welkom als animator op het plein! De
animatorenploeg is een bende enthousiaste jongeren die
zowel tijdens de schoolvakanties als tijdens het jaar zich
vrijwillig inzetten om de kinderen en jongeren een leuke
tijd te bezorgen.

Je mag bij de Speelkriebels altijd eerst komen testen
of het ‘animator zijn’ je ligt maar na een testperiode
van 2 weken, vragen we wel de cursus ‘animator in het
jeugdwerk’ te volgen.Dit om de kwaliteit en de creativiteit
van onze werking hoog te houden. 

Als animator bij de Speelkriebels, werk je als vrijwilliger. Je
krijgt dus geen grootse bedragen (max 32 euro per dag)
maar we proberen je wel te verwennen met een pak fun,
een goeie begeleiding en een hoop vrienden voor het
leven!

Ben je geïnteresseerd om animator in Herent te
worden?Dan neem je best contact op met de jeugddienst.
Zij geven je alle info die je nodig hebt. Ben je al
overtuigd? Vul dan de monitorenfiche in en bezorg ze aan
de jeugddienst.
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Stuurgroep
De stuurgroep is een groepje van geëngageerde

animatoren dat samen met de jeugddienst nadenkt

over de inhoud en de visie van de speelpleinwerking, De

Speelkriebels.

De stuurgroep komt ongeveer maandelijks samen om het

reilen en zeilen van het speelplein te bekijken.

Hieronder vind je alvast enkele thema’s waarmee de

stuurgroep dit werkingsjaar aan de slag gaat.

Diversiteit op het speelplein

Wij als stuurgroep vinden het belangrijk dat ieder kind

een plekje kan vinden op het speelplein. Zo willen we

de komende drie jaren extra inzetten op de openheid,

toegankelijkheid en bekendheid van ons speelplein.

Een duurzaam speelplein

Duurzaamheid is een belangrijk thema, ook voor het

speelplein. De stuurgroep neemt de SDG’s (dat zijn de

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) onder de loep en

werkt jaarlijks een actie uit op basis van één van deze

thema’s.
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Stuurgroep

Tienerwerking (“want wij zijn graaf”)

De stuurgroep merkt dat ook tieners, dit zijn jongeren

tussen 12 en 15 jaar, op zoek zijn naar een eigen plekje,

op het speelplein of elders. Veel tieners komen niet meer

naar het speelplein, wij willen hen als stuurgroep net

bereiken. We herbekijken het bestaand tieneraanbod, en

zorgen voor een uitdagend en prikkelend aanbod op maat

van ‘onze’ tieners.

Jaarwerking animatoren

Tijdens alle speelpleinweken zorgt een enthousiast

team van animatoren ervoor dat alle kinderen een fijne

speelpleinweek beleven. De stuurgroep wil, ook naast

de speelpleinweken, ervoor zorgen dat de animatoren

een hechte groep vormen, via een jaarwerking voor

animatoren.



Speelplein Winksele 
Warotstraat (zn), 3020 Winksele 
0472 18 62 00 (Hanne) 

Jeugddienst Herent 
Spoorwegstraat 6, 3020 Herent 
016 85 30 20 
016 85 30 75  
vakantiewerking@herent.be 

Check herent.be/speelpleinwerking  

Like ‘jeugd Herent’ op Facebook


