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REGLEMENT VAN DE VAKANTIEPLEINEN 
 
 

Artikel 1: Principes van de dienst 
 
De vakantiepleinen staan in voor de opvang van kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar en zijn officieel 
erkend door de "ONE" (deze erkenning wordt elke 3 jaar hernieuwd). 

 
 
Artikel 2: Openingsdagen en -uren 
 
De vakantiepleinen worden tijdens de maanden juli en augustus georganiseerd. De kinderen 
worden elke dag van maandag tot vrijdag van 7u15 tot 18u opgevangen, m.u.v. feest- en 
sluitingsdagen zoals bepaald door het college. 
 
Kinderen die naar het vakantieplein van Basse-Wavre (kinderen van 5 tot 12 jaar) gaan, worden 
uiterlijk stipt om 8u15 verwacht aanwezig te zijn, teneinde de naamafroeping van de kinderen en 
het instappen op de bus zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.  
 
Kinderen die naar het vakantieplein van Boondaal (kinderen van 2,5 tot 5 jaar) gaan, in een 
gemeenteschool, worden ten laatste tot 9 uur opgevangen. Na dit tijdstip worden de kinderen 
niet meer aanvaard. 
 

 
Artikel 3: Opvang- en animatieplaatsen 
 

a) Opvangplaatsen 
 
De opvang van de kinderen gebeurt in een of meerdere gemeentescholen van Elsene. 
 
Als er meerdere opvangplaatsen zijn: de vertrekplaats, die identiek is aan de plaats van 
terugkomst, wordt door de ouders gekozen bij de inschrijving en kan vervolgens niet meer 
worden veranderd. 
 

b) Animatieplaatsen 
 
Kinderen van 2,5 tot 5 jaar worden in een of meerdere gemeentescholen opgevangen. 
 
Kinderen van 5 tot 12 jaar worden in het Openluchtcentrum "Madeleine Clément",  
Leuvensesteenweg 469 in 1300 Basse-Wavre, opgevangen. 

 

 

Artikel 4: Begeleiding 
 
Een team van 2 coördinatoren per plein en per maand organiseert het verblijf van de kinderen 
die hen worden toevertrouwd in zo goed mogelijke omstandigheden en zorgt voor een goed 
verloop van de activiteiten. 
 
De begeleidingsnormen zijn de volgende: 
 
Voor de kinderen jonger dan 6 jaar:   1 animator voor 8 kinderen 
Voor de kinderen ouder dan 6 jaar:    1 animator voor 12 kinderen 
 
Minstens 1 animator op 3 heeft een brevet. 
 
(Deze begeleidingsnormen voldoen aan de voorschriften van het decreet van 17 mei 1999 
betreffende de vakantiecentra) 
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Aangezien onze animatoren niet zijn opgeleid om kinderen met specifieke behoeften te 
begeleiden, zijn we niet in staat om hen een kwaliteitsvolle omkadering te bieden. Er kan echter 
een uitzondering worden gemaakt in het geval het kind bekend is bij de buitenschoolse opvang 
en/of de ouders vooraf contact hedden opgenomen met de cel buitenschoolse opvang van de 
dienst Openbaar onderwijs om samen met de animatoren en de coördinatie van het speelplein 
de opvang en integratie van het kind te organiseren. Er kan overwogen worden om het kind voor 
1 week in te schrijven en de inschrijving te verlengen op basis van het welzijn en het vermogen 
van het kind om zich aan te passen aan het vakantieplein”. 
 
 
Er wordt een paramedisch toezicht uitgevoerd door de dagelijkse aanwezigheid van een 
verpleger/verpleegster op elk vakantieplein. 
 
 

Artikel 5: Inschrijving 
 
Voor kinderen die naar de gemeentescholen gaan, gebeuren de inschrijvingen d.m.v. een 
(ingevuld en ondertekend) inschrijvingsformulier dat samen met de medische fiche aan het 
secretariaat van de school moet worden overhandigd. 
 
Voor alle andere kinderen die naar de gemeentescholen van Elsene gaan of niet, … Openbaar 
onderwijs – Cel Buitenschoolse opvang ... 
 
Ouders kunnen de inschrijving van hun kind rechtstreeks op het vakantieplein verlengen bij de 
coördinatoren/-trices voor zover er beschikbare plaatsen zijn en voldoende begeleiding is. 
 
Elke inschrijving van een kind wordt als definitief beschouwd wanneer de 

inschrijvingsdocumenten ondertekend zijn. De aanwezigheidskosten voor de 

inschrijvingsperiode zijn verschuldigd wat betekend dat ze betaald moeten worden, zelfs als het 

kind de vakantiepleinen niet bezoekt.   

 

Inschrijvingen bij de gemeentescholen kunnen  bij het schoolsecretariaat  geannuleerd worden 
uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de overschrijving. Deze termijn begint op  de dag na de datum 
vermeld op de achterzijde van de overschrijving. 
 
Online inschrijvingen kunnen binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen geannuleerd 
worden. Deze periode begint op de dag na de inschrijving. Annulering kan enkel via e-mail naar 
accueil.extrascolaire@elsene.brussels aangevraagd worden. 
 

 

Artikel 6: Financiële bijdrage. 
 
Basistarieven vakantiecentrum: 

- €25 per week per kind 
- €40 per week voor twee broers en zussen voor dezelfde week 
- €52,50 per week voor 3 broers en zussen voor dezelfde week 
- €60 per week voor 4 broers en zussen voor dezelde week 

 
Aanvullend dienstenaanbod: 

- "Transport" pakket van EUR 13,25/week/kind 
- Warm maaltijdenpakket van EUR 21,00/kind/maand 
- Verzekeringspakket van EUR 4,00/betalen voor 2 maanden/kind 

 
 
 
 
 

mailto:accueil.extrascolaire@elsene.brussels
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Artikel 7: Betaling 
 
De betaling gebeurt via overschrijving – het formulier wordt aan de ouders bij de inschrijving 
overhandigd – op de rekening van gemeenteontvanger. Om de betalingen te spreiden, zijn twee 
uiterste data voor de betaling vastgesteld (een voor de inschrijvingen van juli, de andere voor die 
van augustus). 
 
Elke persoon die niet betaald heeft voor de vorige zomervakantieperiode kan zich niet opnieuw 
inschrijven. 
 
 

Artikel 7 bis: Mogelijkheid tot financiële tussenkomst 
 
“In geval van financiële moeilijkheden: 1°/ Als u een uitkering van het OCMW ontvangt, kunt u 
naar de socioculturele cel van het OCMW gaan waarvan u afhangt.  2°/ U kunt u zich eveneens 
naar de sociale dienst van de gemeente van uw woonplaats begeven.  Voor de inwoners van 
Elsene bevindt deze dienst zich in de Kribbestraat 6 (02/515.60.59 – permanentie van maandag 
tot vrijdag van 8u30 tot 12u). ” 
 

Artikel 8: Terugbetaling 
 
Behalve in uitzonderlijke gevallen die worden uiteengezet in een verslag aan het college, worden 
afwezigheden niet terugbetaald, overwegende dat: 

 de meeste ziekenfondsen financieel tegemoetkomen in de kosten voor de 
vakantiepleinen.  Het document moet ingevuld worden bij de dienst Gemeentelijke 
Ontvangsten. 

 De financiële lasten betreffende de kosten voor de opvang van kinderen jonger dan 12 
jaar is aftrekbaar (Omzendbrief nr. 1749 van het ministerie van de Franse 
Gemeenschap). De gemeentelijke attesten voor het vorige aanslagjaar worden elk jaar 
op aanvraag opgestuurd vanaf eind april door de dienst Gemeentelijke ontvangsten. Dit 
kan telefonisch 02/515.62.10 of via e-mail naar gemeenteontvangst@elsene.brussels 
aangevraagd worden. 

 
 

Artikel 9: Aansprakelijkheid en verzekering 
 
De ouders moeten verplicht aan de animatoren de aankomst en het vertrek van hun kinderen 
meedelen. Kinderen van wie de naam niet op de aanwezigheidslijsten staat, worden niet 
toegelaten tot de vakantiepleinen. 
 
Kinderen die ingeschreven zijn voor een vakantieplein mogen dat niet alleen verlaten, behalve 
in de hieronder vermelde uitzondering. 
 
Als het kind alleen het vakantieplein moet verlaten, dienen de ouders de animatoren daar vooraf 
schriftelijk van op de hoogte te brengen met vermelding van de dagen en uren van vertrek. 
 
Zo niet mag het kind de opvangplaats niet verlaten. 
 
Kinderen die de toelating hebben gekregen om de opvangplaats alleen te verlaten, vallen vanaf 
het vertrek onder de volledige verantwoordelijkheid van de ouders of voogden. 
 
Als een persoon, buiten de ouders of de voogd, het kind komt ophalen, moeten de ouders de 
animator een schriftelijke toestemming geven met de naam, voornaam en het adres van de 
uitdrukkelijk gemachtigde persoon. Deze persoon dient zijn/haar identiteitskaart ter plaatse voor 
te leggen op aanvraag van de animator/-trice of de coördinator/-trice die pleinverantwoordelijke 
is. 
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Zonder deze schriftelijke volmacht, kunnen de animatoren het kind niet toelaten de opvangplaats 
te verlaten. 
 
De vakantiedagen worden gedekt door de schoolverzekeringen van de kinderen van de Elsense 
gemeentescholen.  Voor de andere kinderen, moeten de ouders een forfaitaire bijdrage per kind 
betalen, ongeacht de duur van het verblijf. 
 
Opgelet: de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij per uitkering mag niet hoger zijn dan 
100% van de tussenkomst in de RIZIV-barema’s die gelden op het moment van het ongeval. 
 
Elke vorm van beschadiging en schade die door de kinderen wordt veroorzaakt dient door de 
ouders te worden terugbetaald. Hen wordt aangeraden een verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid af te sluiten. 

 

Artikel 10: Laattijdig afhalen  
 
Vanaf 18 u en/of als de animator/-trice de ouders of een ander nummer dat werd opgegeven als 
contactpersoon voor het kind, voor om het even welke reden niet kan bereiken, neemt hij/zij 
contact op met het politiecommissariaat op het nummer 02/279.84.16 (Collegestraat 1). De 
animator gaat naar het commissariaat om het kind daar af te zetten. De ouders moeten dus hun 
kind op het commissariaat komen afhalen waar ze verhoord worden. Indien de ouders hun kind 
herhaaldelijk te laat ophalen, stelt de politie een proces-verbaal op. 
 
De verplaatsing gebeurt te voet. De animator mag in geen geval zijn eigen voertuig gebruiken. 
 
Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen (3 keer) of bij afhalen na 20u, behoudt het college van 
burgemeester en schepenen zich het recht voor het kind tijdelijk of definitief uit te sluiten van het 
vakantieplein. 

 
Artikel 11: Bijkomende kosten 
 
Vanaf 18 u worden alle kosten die voortvloeien uit het laattijdige afhalen doorgerekend aan de 
ouders. De kosten dekken de bijkomende dienstverlening en overuren van de animatoren van 
de opvangplaats, de eventuele maaltijd, de telefoongesprekken tussen de verschillende 
betrokkenen en alle andere kosten. 
 
De gemeenteontvanger stuurt een factuur naar de ouders waarop deze verschillende posten 
vermeld staan. De ouders worden verzocht deze schuld te betalen binnen de 30 dagen na 
verzending van de desbetreffende factuur. Zo niet wordt hen een laatste herinneringsbrief 
toegestuurd met een betaalverplichting binnen de 15 dagen volgend op de verzending ervan. 
Indien deze factuur niet wordt betaald, dan behoudt het college van burgemeester en schepenen 
zich het recht voor te beslissen tot de tijdelijke of definitieve uitsluiting van het kind van de 
vakantiepleinen. De uitsluiting betekent in geen geval een opschorting van de betaling van de 
schuld. 
 

Artikel 12: Uitsluiting 
 
Behalve de uitsluitingsvoorwaarden zoals beschreven in artikelen 10 en 11 van dit reglement, 
zal elke duidelijke en regelmatige niet-naleving van de tijdslimiet van 18.00 uur of elk gebrek aan 
respect tegenover de animatoren van het onthaal, de coördinatoren of elk ander personeelslid, 
evenals elk ongepast of ongedisciplineerd gedrag van de kinderen en/of de ouders leiden tot een 
schriftelijke waarschuwing. Bij meer dan twee schriftelijke waarschuwingen aan de ouders, 
kunnen de coördinatoren beslissen om het kind tijdelijk (2 dagen) uit te sluiten van de 
vakantiepleinen. De directie Openbaar Onderwijs kan zijn definitieve uitsluiting uitspreken en 
brengt het college van burgemeester en schepenen en, als er in de zomer geen college is, de 
gemeentesecretaris daarvan op de hoogte. De definitieve en met reden omklede uitsluiting wordt 
per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de ouders of aan de persoon die het 
ouderlijk gezag uitoefent, betekend. Tegen deze beslissing kan door de ouders of de personen 



 5 

die het ouderlijk gezag uitoefenen, beroep worden ingesteld bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het beroep moet bij aangetekend schrijven worden ingesteld binnen 10 werkdagen 
na de kennisgeving van de definitieve uitsluiting. 
 
Het instellen van beroep schorst de beslissing tot uitsluiting niet. 
 

Artikel 13: Goedkeuring en toepassing van het reglement 
 
Door van de opvang gebruik te maken, verklaren de ouders of de door hen gemandateerde 
personen akkoord te gaan met dit reglement. 


