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Een onvergetelijke

vakantie voor je kind

Elke dag zijn er verschillende 
activiteiten, aangepast aan de 

leeftijd en de noden van je kind. 
Bouwen, koken, knutselen, zelf 
een knotsgek spel uitvinden en 
spelen. Het kan er allemaal. De 
kinderen maken een hele dag 

plezier, in een veilige omgeving. 

We stimuleren hun talenten en 
taal en laten hen nieuwe dingen 

ontdekken. We blijven niet op 
het speelplein, maar gaan ook 
op ontdekkingsreis binnen en 

buiten Brussel. 

Ouders zijn belangrijk voor ons. 
Voor en na de activiteiten is er 

altijd tijd voor een babbel. 

TOT BINNENKORT!

Op de speelpleinen van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie 

heeft je kind een vakantie om 
nooit te vergeten! 

  

VOOR WIE? 
Voor alle kinderen van 3 tot 15 jaar die:
• naar een Nederlandstalige school 

in Brussel gaan
• in Brussel wonen en buiten Brussel naar 

een Nederlandstalige school gaan. 

Pour tous les enfants âgés de 3 à 15 ans qui 
vont à une école néerlandophone à Bruxelles 
OU qui habitent à Bruxelles et vont à une 
école néerlandophone hors de Bruxelles.

Ook kinderen met een beperking zijn 
welkom. Heeft je kind bijzondere zorg 
nodig, dan zorgen we voor gespecialiseerde 
begeleiding. 

Wil je van deze inclusiebegeleiding 
gebruikmaken? Geef dan bij de inschrijving 
aan wat de noden en de behoeften van 
je kind zijn. Vzw De Lork neemt daarna 
contact met je op. Samen zoeken we naar 
een speelplein waar je kind een fijne zomer 
kan beleven.

Er zijn drie leeftijdsgroepen:
• Groep 1 - kleuters: 3 tot 5 jaar 

(kleuters moeten zindelijk zijn)
• Groep 2 - lagereschoolkinderen: 

6 tot 12 jaar 
• Groep 3 - tieners: 12 tot 15 jaar 

Voor kinderen van 12 tot en met 15 
jaar zijn er speelpleinen voor tieners. 

Op een speelplein voor tieners staan 
verrassing, creativiteit en ontdekking 
centraal. Gemotiveerde begeleiders gaan 
aan de slag met de ideeën van je tiener.

We gaan samen op uitstap, ontdekken 
de buurt, doen nieuwe ervaringen op in 
workshops en ateliers en maken vooral 
veel plezier.

Les petits doivent être propres. Les 
enfants ayant des besoins spéciaux sont 
les bienvenus à nos plaines de jeux. 



vakantie voor je kind

OPENINGSUREN
Onthaal: van 7.30 uur tot 9.00 uur 
Activiteiten: van 9.00 uur tot 16.30 uur 
Opvang: van 16.30 uur tot 18.00 uur

Breng je kind ten laatste om 9.00 uur naar 
het speelplein. Dan kan het meedoen met 
alle activiteiten. De activiteiten stoppen 
om 16.30 uur. Wij vragen dat je je kind 
zo snel mogelijk afhaalt na afloop van het 
speelplein, en ten laatste om 18 uur.  
Voor uitstappen kunnen de start- en 
einduren uitzonderlijk aangepast worden.

Wil je je kind voor 16.30 uur afhalen? Dat 
kan. Overleg het met de hoofdanimator. 

Mag je kind alleen naar huis? Geef dan 
een schriftelijke toestemming aan de 
hoofdanimator van het speelplein. 

Déposez votre enfant à 9h au plus tard. Cela lui 
permettra de participer à toutes les activités.  
Votre enfant peut rentrer seul à la maison 
après les activités de la plaine de jeux ? 
Dans ce cas, remettez une autorisation 
aux responsables de la plaine de jeux.

ATTEST MUTUALITEIT
Misschien heb je recht op een tussenkomst 
van de mutualiteit. Bezorg daarvoor de 
VGC een attest van de mutualiteit via mail 
(speelpleinen@vgc.be) of post.

Als de VGC de betaling ontvangen heeft en 
als je kind ook effectief aanwezig was, dan 
vullen wij het attest in en sturen het terug 
na de paas- of zomervakantie. 

WAAR EN WANNEER?
De speelpleinen worden georganiseerd  
in Nederlandstalige scholen in Brussel.
• In de paasvakantie: van 6 april 2020  

tot en met 17 april 2020
• In de zomervakantie: van 6 juli 2020  

tot en met 28 augustus 2020
Scan hier voor een overzicht 
van alle speelpleinen:

Les plaines de jeux ont lieu 
pendant les vacances de 
Pâques et les vacances d’été.

TARIEVEN
Je schrijft je kind in voor een volledige 
week. Inschrijven per dag kan niet. 
• Voor het 1ste kind betaal 

je 25 euro per week.
• Voor het 2de kind betaal 

je 20 euro per week.
• Voor de andere kinderen betaal 

je 15 euro per week.

Uitstappen zijn in de prijs inbegrepen.

REDUCTIE
Krijgt je gezin een verhoogde 
tegemoetkoming van de mutualiteit?  
Dan betaal je 7 euro per week.

HOE INSCHRIJVEN?

Inschrijven op de  
school van je kind
Waar en wanneer? 
Organiseert de school van je kind 
speelpleinen? Dan kan je je kind op 
voorhand inschrijven. Leerlingen van 
organiserende scholen krijgen voorrang. 
• Voor de paasvakantie: tussen 

4 en 21 februari 2020
• Voor de zomervakantie: tussen 

20 april en 7 mei 2020

De school informeert de ouders over de 
concrete inschrijvingsmomenten op school. 

Est-ce-que l’école de votre enfant organise 
des plaines de jeux ? Dans ce cas, vous 
pouvez inscrire votre enfant à l’avance. L’école 
vous informe quand on peut s’inscrire.

Inschrijven online en  
aan de balie van de VGC
Waar en wanneer?

Voor de paasvakantie
• Bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

(VGC), Emile Jacqmainlaan 135,  
1000 Brussel, op zaterdag 7 maart 
2020, van 9.00 tot 12.00 uur

• Online, vanaf 7 maart 2020, vanaf 
9.00 uur via www.vgcspeelpleinen.be

• Bij de VGC, na 7 maart 2020,  
elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur

Voor de zomervakantie
• Bij de VGC, op zaterdag 9 mei 2020,  

van 9.00 tot 15.00 uur
• Online, vanaf 9 mei 2020, vanaf 9.00 

uur via www.vgcspeelpleinen.be  
• Bij de VGC, na 9 mei 2020, elke werkdag  

van 9.00 tot 12.00 uur

OPGELET! HEB JE RECHT 
OP EEN REDUCTIETARIEF?  
• Je kan inschrijven aan het reductietarief 

via de school of aan de VGC-balie.
• Online inschrijven is enkel mogelijk na 

registratie van je gegevens en je recht op 
verhoogde tegemoetkoming bij de VGC. 
Je kan je attest afgeven aan de VGC-balie 
of opsturen per mail naar  
speelpleinen@vgc.be. Zolang je 
attest geldig is, kan je online 
inschrijven aan het reductietarief. 

Attention. Si vous avez droit à un tarif 
réduit, vous avez 2 options : 

• Inscrivez-vous à l’école ou au comptoir de la VGC. 

• Régistrez d’abord vos coordonnées et votre droit 
à un tarif réduit au comptoir de la VGC. Après 
vous pourrez vous inscrire en ligne au tarif 
réduit, tant que votre attestation est valable. 

WAT HEB JE NODIG OM 
IN TE SCHRIJVEN?
• Belangrijke medische 

informatie over je kind
• Voor het reductietarief: een 

attest van de mutualiteit 
• Naam en adres van de school van je kind
• Je bankkaart

Je betaalt op het moment van  
de inschrijving. Bij online inschrijving 
via elektronische betaling online, bij 
inschrijving op school of aan de VGC-balie 
via Bancontact.

Pour l’inscription, il vous faut :

• les infos médicales importantes 
concernant votre enfant

• pour le tarif réduit : une attestation 
de votre mutualité

• le nom et l’adresse de l’école de votre enfant

• votre carte bancaire

FISCAAL ATTEST
Is je kind ingeschreven voor het speelplein 
en heb je betaald? Dan krijg je in het 
voorjaar een fiscaal attest. Met dat fiscaal 
attest krijg je belastingvermindering voor 
opvangkosten.

Je krijgt een attest voor:
• elk kind jonger dan 12 jaar
• elk kind met een zware 

handicap, jonger dan 18 jaar.

Meer informatie:  
www.sociaalcultureel.be/jeugd/
fiscaleaftrek_voorwaarden.aspx

https://www.vgcspeelpleinen.be/speelpleinen

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/fiscaleaftrek_voorwaarden.aspx
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/fiscaleaftrek_voorwaarden.aspx
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MEER INFO?
Vlaamse Gemeenschapscommissie 

Team Speelpleinen
Emile Jacqmainlaan 135

1000 Brussel
02 563 05 80

speelpleinen@vgc.be

WWW.VGCSPEELPLEINEN.BE 
 FACEBOOK.COM/VGCSPEELPLEINEN
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