
Zomerplan
Dagaanbod &

Speelpleinwerk



Voor wie is dit zomerplan?

De inhoud van dit draaiboek ‘dagaanbod & 

speelpleinwerk’ is bedoeld voor alle particuliere 

en gemeentelijke organisatoren van dagaanbod

zonder overnachting met wisselende groepen: 

• Speelpleinwerking

• Tienerwerking

• andere dagactiviteiten (bv. Grabbelpas) 



Maatregelen & aanbevelingen

jeugdwerkregels

(= verplichte maatregelen),

aangevuld met aanbevelingen 

in zomerplannen voor de 

verschillende types jeugdaanbod

(≠ verplicht, maar ten zeerste 

op te volgen).



Volg de geest bij afwegingen

De basis, wat doe je:
• Afstand houden

• extra hygiënemaatregelen toepassen

• zoveel mogelijk contact met verschillende 
mensen vermijden

Met als doel:
• Verspreiding binnen groepen vermijden en 

vertragen

• Superverspreiders tegengaan

• Contact tracing mogelijk maken



Algemene principes

Waar ga je vanuit bij het toepassen 
van maatregelen en aanbevelingen?

• De veiligheid van iedereen is een basisvoorwaarde voor je opstart. 

• Interpreteer maatregelen en aanbevelingen niet strenger dan nodig.

• Bewaar zoveel mogelijk de eigenheid van je aanbod (bv. 
speelpleinwerk is laagdrempelig). Waar dat niet lukt, moet het gaan 
om tijdelijke aanpassingen die nadien weer worden afgebouwd.

• Creëer zoveel mogelijk speelkansen voor zo veel mogelijk kinderen, 
waarbij je het risico op besmetting zo laag mogelijk houdt.

• Kies, ondanks alle beperkingen, voor zoveel mogelijk vrijheid en 
keuze voor kinderen en jongeren om zelf invulling te geven aan hun 
vakantie.

• Aandacht op MKKJ en kinderen/jongeren met een beperking.

• Stem af met ander vrijetijdsaanbod én opvanginitiatieven.





Wie kan deelnemen?

Bedoeling is zoveel mogelijk kinderen en jongeren.
Het is wel van belang dat we bepaalde risicogroepen ook 
beschermen zodat we geen gezondheidsrisico’s nemen.

• Risicogroepen: Er komt een lijst
Onder controle > medische fiche
Bij twijfel >  vooraf toestemming van huisarts

• Ziekte: Kinderen en jongeren die ziek zijn of waren in de 
voorbije 5 dagen kunnen niet deelnemen aan het aanbod.

Er is géén probleem met
inclusief speelpleinwerk.
Kinderen of jongeren met een beperking behoren niet 
automatisch tot de risicogroep!



Verplichte documenten

In functie van ziektebeelden 

en contact tracing

• Medische fiche per kind

• Aanwezigheidslijsten

• Contactregister

Respecteer de privacyregels (= GDPR), pas je privacyverklaring aan indien nodig!



Je werkt in bubbels van 50

1 of meerdere contactbubbels van 
MAX. 50 personen (= kinderen én animatoren / 

stabiliteit belangrijker dan vasthouden aan strikt 50), 

gescheiden van elkaar. Dat principe 
geldt ook na de speelpleinuren voor 
animatoren. 

Elke contactbubbel wordt begeleid 
door vaste animatoren.



Je werkt in bubbels van 50

Voluit spelen bij -12
waterspelletjes, koken, schminken, insmeren, knuffelen.

Striktere hygiënische regels voor +12

Zij pakken het virus sneller op, geven het makkelijker door.

• Contact niet stimuleren
(= afstand houden, geen GSM doorgeven...)

• Intensief contact zeker vermijden (= zeker niet aan 
elkaars gezicht zitten > niet schminken of insmeren / 
spelletjes als 'vleeshoop' speel je niet.)

• Bij wondverzorging dragen tiener en verzorger beide 
verplicht een mondmasker.

Mondmaskers zijn ook bij +12 niet nodig binnen 
bubbel, wel extern wanneer 1,5m afstand niet lukt.



Je werkt in bubbels van 50

Striktere hygiënische regels voor +12 
De leeftijdsopsplitsing is de fysieke leeftijd, niet mentaal

Ons advies: iedereen die geboren is in of voor 2007 

zit sowieso in een aparte groep. Kinderen geboren in 

2008 kunnen eventueel kiezen.



Je werkt in bubbels van 50

Broers en zussen spelen best in 
dezelfde bubbel gezien ze ’s avonds 
ook in hun gezinsbubbel contact 
hebben. Indien het leeftijdsverschil 
zo groot is dat het teveel impact 
heeft op je werking hoeft dit niet. 
Waar het kan een aanrader, wring je 
niet in bochten.



Je werkt in bubbels van 50

Laat zoveel mogelijk toe om per dag 

en de dag zelf in te schrijven.

Werk met bubbels per week, maar laat ook ruimte 

om in te schrijven voor enkele dagen van die week / 

de dag zelf in te schrijven (bv. i.f.v. kwetsbare 

kinderen/gezinnen en eigenheid speelpleinwerk). 

Let er steeds op dat kinderen en animatoren op je 

speelplein per week nooit met meer dan 50 anderen 

(dan die van hun bubbel) in contact komen.



Je werkt in bubbels van 50

bv. schrijft Aisha vooraf in voor maandag, dinsdag en vrijdag. 

Dan betekent dit dat Aisha haar plaats op woensdag en 

donderdag onbezet blijft. 

bv. schrijft Joris op maandag ter plaatse in en wordt hij bij een 

contactbubbel geplaatst waar er ruimte is voor 'dagplaatsen', 

dan neemt Joris die plaats in voor een volledige week. Komt hij 

later die week opnieuw naar het speelplein, dan wordt hij dus 

terug in zijn eerdere contactbubbel geplaatst. Komt hij de rest 

van die week niet meer, dan blijft de plaats onbezet. 

Onze voorkeur: Een ouder betaalt enkel die 

dagen dat het kind komt, niet per week.



Je werkt in bubbels van 50

Aanbod met dagelijks andere kinderen per 
activiteit zoals bv. Grabbelpas, mobiele 
speelpleinwerking zal moeilijk lukken deze 
zomer.

Hoe kan je bubbels indelen?
www.speelplein.net/zomer
enkele scenario’s als voorbeeld

http://www.speelplein.net/zomer


Een voorbeeld



Je werkt in bubbels van 50

Bij georganiseerd (bus)vervoer door 
het speelplein hou je ten allen tijde 
rekening met je bubbels. Kan dit 
niet: bewaar dan 1,5m afstand en 
gebruik mondmaskers bij +12. Kan je 
deze maatregelen niet volgen, 
organiseer dan geen busvervoer.

Kinderen vervoeren met de eigen wagen: vervoer per 
bubbel, -12 geen mondmasker / + 12 wel mondmasker i.f.v. 
externen.  



Je werkt in bubbels van 50

Bij het toekomen op het 
speelplein worden kinderen meteen 
in de juiste bubbel geplaatst. De 
opvang gebeurt dus ook in dezelfde 
bubbels als de speelpleinuren.

Bubbels ook hetzelfde tijdens externe voor- en 
naopvang: Een hele puzzel, al dan niet haalbaar. Het 
principe blijft om kinderen zoveel mogelijk per week in hun 
bubbel te houden. Bekijk hoe je dat principe zo goed 
mogelijk kan benaderen.



Je werkt in bubbels van 50

(Warme) maaltijden bereiden op het 

speelplein (of via een traiteur) kan. 

We adviseren het gebruik van 

mondmaskers en handschoenen bij 

het meer intensieve kookwerk. Het 

kookteam mengt zich niet in de 

bubbels.



Je werkt in bubbels van 50

Andere organisatorische aanbevelingen:

• Start (je speelplein) ten vroegste 6/7. 

• Bubbels zoveel mogelijk op hetzelfde terrein 

of bij elkaar in de buurt. 

• Bereid je risicoanalyse uit met corona-

maatregelen. 

• Zorg voor duidelijke opdeling.

Werk visueel: voor kinderen, animatoren, ouders. 





Vermoeden en EHBO

• Maak je eigen gestandaardiseerd stappenplan.

• voorzie een 'kindvriendelijke' quarantaineplek.

• Zorg voor strikte hygiënemaatregelen en 

beschermingsmateriaal bij een vermoeden van 

besmetting. 

Gewone EHBO interventies 

gebeuren in de bubbel. 



Vermijd contact buiten bubbel

Je vermijdt contact met andere bubbels en (grote 

groepen) externen. Indien dit toch nodig is worden 

de regels gerespecteerd (1,5m afstand, persoonlijke 

hygiëne en eventueel mondmasker). Contact met 

andere bubbels en externen beperk je tot het 

absolute minimum.

• bv. brengen en ophalen kinderen door ouders

• bv. dagevaluatie, vorming of voorbereiding met animatoren

• bv. beter geen dorpsspelen, geen externe workshopgevers…



Vermijd contact buiten bubbel

Aanbevolen opties:

• Inschrijven, ophalen en brengen:

Vermijd wachtrijen, geen grootouders, geen cash, 

aan de rand van het terrein, elke bubbel eigen in-

en uitgang, gemarkeerde wachtzone, eventueel 

timeslot, ‘s middags verplicht blijven 

• Duidelijke afspraken met locatie-eigenaars, 

buren, leveranciers…





Persoonlijke hygiëne

Was handen minimaal op vastgelegde 
momenten, installeer een gewoonte:

• Bij het toekomen op en het verlaten van de 
speelpleinwerking.

• Voor en na maaltijden (incl. koekmoment, 
kookactiviteit)

• Voor en na elk toiletbezoek 

Zorg ervoor dat handen wassen vlot gaat.
Je mag stilstaand water gebruiken! 



Hygiëne infrastructuur

Materiaal en sanitair zoveel mogelijk 
exclusief gebruik per bubbel, zo niet grondig 
ontsmetten met water en zeep tussen 
wissel.

Maak een hygiëneplan:

• Focus op contactoppervlaktes (= zaken die je 
veelvuldig aanraakt zoals tafels, stoelen, klinken, 
handvaten…) grondig ontsmet (met water en 
zeep). 

• Ventileer ruimtes zoveel mogelijk.

• Extra personeel / vrijwilligers voor poets? 



Speelaanbod / activiteiten

• Geen activiteiten met fysiek contact 
tussen bubbel. 

• Organiseer geen evenementen op je 
speelplein. 

• Activiteiten maximaal in de buitenlucht. 

• Zoveel mogelijk spelen op de eigen locatie.

Verlaat men toch het terrein (bv. wandeling naar speelterrein of -bos 
in de buurt) dan blijven bubbels behouden. Wanneer men in contact 
komt met anderen in de openbare ruimte (bossen, 
sport/speelterreintjes, stadspleinen, straten,…) houdt men 1,5m 
afstand t.a.v. degene die niet tot de bubbel behoren (alleen al uit 
beleefdheid). Wees steeds voorzien op een mondmasker bij +12.



Speelaanbod / activiteiten

Uitstappen 
(waar externen sowieso deel van uitmaken)

• Kunnen als dit toegelaten is op dat moment, maar 

plan je beter niet (bv. pretparken, zwembad, 

recreatiepark, museum, binnenspeeltuinen...)

• Indien uitstappen toch kunnen doorgaan kan dit enkel 

binnen de op die locatie van kracht zijnde 

richtlijnen.

• Per bubbel, je hele bubbel houdt zich aan de 

geldende regels. 



Boodschap ouders/animatoren

'Shop' je week niet bij elkaar, maar 

kies dus voor 1 bubbel PER WEEK.

In het belang van hun eigen 

gezondheid en die van anderen, is 

het de bedoeling dat kinderen en 

jongeren in dezelfde week, ook 

buiten het jeugdaanbod (bv. 

voetbaltraining), zo weinig 

mogelijk contact hebben met 

anderen buiten hun bubbel. Die 

verantwoordelijkheid ligt bij de 

ouders die de zomervakantie van 

hun kind plannen, niet bij de 

speelpleinorganisator.





Vragen en info

Onze lokaal ondersteuners gaan per provincie aan 

de slag om vragen te beantwoorden tijdens een 

gratis, digitaal regio-overleg. Er is een apart 

moment op donderdagavond voor particuliere 

speelpleinwerkingen. 

VBR: 27/05 van 10u00 tot 12u00

LIM: 29/05 van 10u00 tot 12u00

WVL: 29/05 van 10u00 tot 12u00

OVL: 29/05 van 13u00 tot 15u00

ANT: 29/05 van 13u30 tot 15u30 

BXL: wordt nog bekeken

Inschrijven verplicht. 

Data en inschrijven op speelplein.net/kalender. 

speelplein.net/kalender

