
 Alles wat je wil weten over de

Sint-Baafskouterstraat 129
SINT-AMANDSBERG

SPEELPLEINWERKING
TIJDENS PAAS- EN ZOMERVAKANTIE

Voor kinderen en jongeren
van 3 t.e.m. 15 jaar
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ALLES WAT JE WIL WETEN OVER DE PRETFABRIEK.

ORGANISATIE EN  
ALGEMENE GEGEVENS
De ‘Pretfabriek’ is een initiatief van de Jeugddienst  

van de Stad Gent. De Jeugddienst ondersteunt verschillende 

particuliere speelpleinwerkingen in Gent, maar wil zelf ook 

een eigen, laagdrempelig aanbod organiseren.  

De ‘Pretfabriek’ is een deel van dat aanbod, maar ook  

de ‘Speelse Wijken’ en de ‘Pretkamjonet’ (folder mobiel  

vakantieaanbod beschikbaar of downloadbaar) voorzien  

kinderen in Gent in hun speelbehoefte.

Het vakantieaanbod van de Gentse Jeugddienst opereert  

vanuit Basisschool De Wijze Boom te Sint-Amandsberg.  

Daar gaat niet alleen de Pretfabriek door, maar vertrekken 

ook de animatoren van de Speelse Wijken en de Pretkamjonet 

naar de verschillende locaties in het Gentse. 

Bezoek- en correspondentieadres Jeugddienst Gent:  
Kammerstraat 10 - 9000 Gent 

09 269 81 10

jeugddienst@stad.gent

Bezoekadres Pretfabriek:     

Sint-Baafskouterstraat 129 - 9040 Sint-Amandsberg  

0470 96 41 96 (bereikbaar tijdens de vakantiewerking)

pretfabriek@stad.gent    

TEAM
Het vakantieaanbod wordt gecoördineerd door 2 beroeps-

krachten van de Jeugddienst die toezien op het goede  

verloop. De Pretfabriek, de Pretkamjonet en de Speelse 

Wijken draaien echter op volle toeren dankzij een fantastisch 

team van jongeren die elke dag het beste van zichzelf geven.  

Wij werken hierbij vooral met jonge vrijwilligers (animatoren) 

die de ervaring met het spelend kind als belangrijkste  

motivatie beschouwen. Deze jongeren doorlopen een  

groeiproces en worden hierbij gecoacht door jobstudenten.  

Deze jobstudenten worden door de jeugddienst erg zorgvuldig 

geselecteerd op basis van een sollicitatiegesprek.  

SPEELAANBOD
De interesse, vrijheid, comfort en uitdaging van het kind  

staan centraal en ons speelaanbod wordt op basis hiervan  

georganiseerd. Het team van (hoofd)animatoren bereidt  

per leeftijdsgroep dagelijks een waaier aan activiteiten  

en speelhoeken voor die veelal door middel van een toneeltje 

voorgesteld worden aan de kinderen. Zij kunnen vervolgens 

zelf kiezen uit dit aanbod. 

Bijzonderheden zoals (zwem)uitstappen zullen vooraf ter 

plaatse gecommuniceerd worden en zijn ook steeds gratis. 

Naast dit speelpleinaanbod organiseren we ’s ochtends  

en ’s namiddags een opvang waarbij we kinderen vrij laten 

spelen onder begeleiding van animatoren.

LEEFTIJDSAANBOD
De Pretfabriek is er voor kinderen en jongeren  

vanaf 3 t.e.m. 15 jaar. Elke leeftijdscategorie heeft zijn  

eigenheid en speels karakter. Daarom delen we de kinderen 

op in verschillende groepen.  

Deze indeling is voor de paasvakantie van toepassing op  

het lopende schooljaar en voor de zomervakantie op  

het voorbije schooljaar.*

Mini: 3 jaar - 1ste kleuterklas 
Onze allerkleinsten hebben meer nood aan zorg en geborgenheid 

en krijgen daarom hun eigen groepje waar er plaats is voor  

zowel uitbundig spelen als voldoende momenten van rust. 

Vanaf 16.30 uur gaan ze spelen bij hun Ollie-vriendjes.

Ollie: 2de en 3e kleuterklas
De oudere kleuters beschikken over heel wat buitenspeel-

ruimte met o.a. een zandbak en speeltoestellen  

om er ‘goe te spelen’. 

Max: 1ste tot en met 6de leerjaar
De leef- en interessewereld van een lagereschoolkind kan  

al eens heel ver uit elkaar liggen. Daarom voorzien we voor  

Max een heel divers speelaanbod waarbij elke leeftijdsgroep 

aan bod komt.

Tieners: jongeren uit het middelbaar onderwijs tot en met 
het jaar waarin ze 15 worden. 
Deze tienerwerking is NIEUW. Tijdens de zomer van 2016 

werd hier al wat mee geëxperimenteerd en op basis daarvan  

bouwen we nu officieel een tienerwerking uit. We willen dit 

samen met de tieners doen dus deze werking zal tijdens  

de zomer verder op punt gesteld worden. 

In het jaar dat een tiener 16 wordt, kan hij/zij aan de slag  

als animator. Ook dit aspect komt aan bod in de tiener- 

werking. Alle info over animator worden, kan je terugvinden  

op stad.gent/wordanimator. 

Elke leeftijdsgroep heeft haar eigen binnen-en buitenspeel-

plekje(s) op de site. Dit staat ter plaatse duidelijk aangeduid.

Uitzonderingen: 
* voor de overgang naar het Max-plein maken we hierop  

een uitzondering. Kinderen die na de zomer overgaan naar 

het eerste leerjaar mogen kiezen of ze bij Max of Ollie spelen.

* In 2017 zijn tieners vanaf het 6de leerjaar uitzonderlijk  

ook welkom in de tienerwerking als overgangsmaatregel.

Wat niet mogelijk is: 
kinderen uit de 1ste of 2de kleuterklas bij Max laten spelen 

of omgekeerd, kinderen uit de 1ste kleuterklas bij Ollie laten 

spelen of omgekeerd. Hier hanteren we de leeftijdsbegrenzing 

strikt om de veiligheid en de geborgenheid van de kleintjes te 

waarborgen.

DEELNEMEN
We dragen laagdrempeligheid hoog in het vaandel en willen 

ouders en kinderen de kans geven om ook last-minute  

nog te beslissen om al dan niet deel te nemen aan ons  

vakantieaanbod. Daarom is vooraf inschrijven onmogelijk.

Het inschrijfsysteem uitgelegd:

1) BIJ VOORKEUR: Vooraf de gegevens van je kind(eren)  

 telefonisch doorgeven aan Gentinfo  

 op het nummer 09 210 10 10.

 > Is niet verplicht, maar zorgt ervoor dat je ter plaatse  

 minder lang moet aanschuiven. 

2) Afhalen van de Pretpas op de Pretfabriek bij eerste deelname. 

 > De Pretpas is 1 kalenderjaar geldig.

 > Ziekteklevertje van uw kind(eren) op dat moment afgeven.

3) Bij elke deelname de Pretpas in de brievenbus ter plaatse  

 deponeren (halve dag of volle dag)

 > Op basis hiervan wordt de factuur opgemaakt.

4) Op het einde van de (halve)dagdeelname de Pretpas 
 terug ophalen aan de uitschrijftafel.

KOSTPRIJS EN BETALING
€5,5 voor een volledige dag

€3,50 voor een halve dag (voor- of namiddag)

Kinderen die een Uitpas met kansentarief hebben  

of recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming  

bij de mutualiteit, kunnen gebruik maken  

van het sociaal tarief. 

€1,10 voor een volledige dag

€0.70 voor een halve dag (voor- of namiddag)

* Om na te gaan of je beroep kan doen op het sociaal  

tarief, neem het kleefbriefje van de mutualiteit van  

je kind bij de hand. Zoek op het kleefbriefje naar een 

nummer met twee keer 3 cijfers, gescheiden door een 

schuine streep. Eindigt het nummer op XX1/XXX dan 

heeft je kind recht op verhoogde tegemoetkoming.  

Ook kan je beroep doen op het sociaal tarief indien je  

in het bezit bent van een UITPAS met het kansentarief.

 

Betalen kan per factuur. Na elke vakantieperiode wordt 

de factuur naar uw thuisadres opgestuurd. Cash betalen 

kan per uitzondering. 
UREN- EN TIJDEN



OPENINGSUREN- EN TIJDEN

PAASVAKANTIE 2017
OPEN:  op weekdagen van maandag 3 april t.e.m. woensdag 12 april

GESLOTEN:  tijdens het weekend, op donderdag 13 en vrijdag 14 april

ZOMERVAKANTIE 2017
OPEN:  JULI: op weekdagen van woensdag 5 juli t.e.m. donderdag 13 juli (ook open op 11 juli!)

 AUGUSTUS: op weekdagen van maandag 31 juli t.e.m. vrijdag 25 augustus

GESLOTEN:  tijdens het weekend, van vrijdag 14 juli t.e.m. vrijdag 28 juli, op 15 augustus (feestdag)  

 en vanaf zaterdag 26 augustus

  8.00 – 9.30 uur: Toekomen kinderen - opvang 

  9.30 – 13.00 uur: Open Speelaanbod + lunch

13.00 – 13.30 uur: Mogelijkheid vertrekken/toekomen halve dag

13.30 – 16.30 uur: Open Speelaanbod

16.30 – 18.00 uur: Afhalen kinderen - Opvang

OPGELET: Gelieve onze openingstijden stipt te respecteren! Om 8 uur/13 uur/16.30 uur openen de poorten van de Pretfabriek. 

Om 9.30 uur/13.30 uur/18 uur sluiten de poorten opnieuw. Dit staat garant voor een vlotte Pretfabriekwerking.

Zelf mee te brengen: Eigen lunchpakket (want iedereen eet met ons mee, behalve als je enkel in de namiddag komt). 

Water, 10- en 4-uurtje zijn inbegrepen in de prijs. We streven ernaar om zoveel mogelijk stukjes fruit te geven.

De kinderen dragen best speelkleren die vuil mogen worden zodat ze goed kunnen spelen.

We raden ten stelligste aan alle kleren te naamtekenen om zo de stapel verloren voorwerpen te verkleinen.

FAQ’S

VEELGESTELDE VRAGEN

1) Ik moet en kan vooraf niet inschrijven, maar is er altijd plaats?
Uit ervaring weten we wanneer de piekmomenten zich  

situeren en anticiperen we hierop door meer vrijwilligers  

in te schakelen om de kinderen te begeleiden. Er is heel wat 

buitenruimte en bij slecht weer passen we ons aanbod aan.

Dus er is altijd plaats!

2) Hoeveel kinderen zijn er zo per dag?
Dit varieert sterk en is afhankelijk van meerdere factoren.  

De mini- en tienergroep zijn kleine groepjes (gemiddeld  

15 deelnemers) door de strakke leeftijdsafbakening.  

De kleutergroep en de lagereschoolgroep zijn de grootste 

groepen met gemiddeld 100 kinderen per dag.

3) Vorig jaar was mijn kind 10 jaar en mocht hij/zij al 
deelnemen aan de tienerwerking, maar dit jaar kan dat pas 
vanaf hij/zij in het eerste middelbaar zit?
We passen daarom een overgangsmaatregel toe dat alle 

kinderen die in het 6de leerjaar zitten, dit jaar ook mogen 

deelnemen aan de tienerwerking. 

4) Wie begeleidt mijn kinderen? 
De speelpleinwerking wordt gedragen door gemotiveerde 

 vrijwilligers. Zij moeten 16 jaar zijn of worden en veel zin 

hebben om met kinderen te ravotten. Graag geven wij alle 

jongeren die interesse tonen de kans om eens te proeven van 

het speelpleinwerk zonder dat zij hierin al echte ‘kind-exper-

ten’ zijn. Wel coachen onze streng geselecteerde jobstudenten 

deze jonge vrijwilligers met het oog op het speelplezier,  

de veiligheid en de geborgenheid van alle kinderen. 

5) Moet ik steeds zelf mijn kinderen komen aanmelden aan 
de kassa’s?
Nee. De eerste keer moet u wel naar de kassa komen  

om de registratie te finaliseren (afgeven kleefbriefje  

en overhandigen Pretpas). Daarna kan uw kind elke dag  

zelfstandig deze Pretpas in de juiste brievenbus steken.  

Let er ook op dat de kinderen hun Pretpas opnieuw mee- 

nemen op het einde van de (halve) dag.

6) Kan mijn kind naar de Pretfabriek komen als hij/zij nog 
niet zindelijk is?
Onze vrijwillige animatoren zijn niet opgeleid voor het  

verversen van luiers; het is dus absoluut noodzakelijk dat  

uw kind zindelijk is.  In het geval er toch uitzonderlijk ‘een on-

gelukje’ zou gebeuren, is het belangrijk dat de kinderen een 

setje reservekledij meehebben. Merken we dat uw kind vaker 

‘ongelukjes’ heeft, dan wordt dit met u besproken en kan de 

verdere toegang tot  

de Pretfabriek geweigerd te worden om zo de werking niet  

te hypothekeren. We zoeken mee naar alternatieven voor  

uw opvangprobleem. 

7) Kan ik cash betalen?
Nee, ervaring leert ons dat dit voor heel wat administratieve 

problemen zorgt. Indien het voor u echter heel moeilijk  

is om per factuur te betalen, dan kan dit op het secretariaat 

aangekaart worden.

8) Wanneer komt de factuur?
We bundelen de facturen per gezin (indien de facturatie-

gegevens per kind dezelfde zijn). De factuur krijg u telkens 

toegestuurd ongeveer 2 weken na elke vakantieperiode.

9) Ik kan een financiële tussenkomst voor deelname van 
mijn kind krijgen via mijn werk, mutualiteit, … Hoe krijg ik 
dit geregeld?
U geeft het formulier af aan het secretariaat en wij bezorgen 

dit zo snel mogelijk ingevuld terug. 

10) Hoe zit dat met de UITPAS?
Je kan elke dag één punt sparen als je naar de Pretfabriek 

komt. Dit doe je door je kaart voor de scanzuil te houden 

(staat zowel op het Max- als Ollie-plein).

Wie een Uitpas heeft met het kansentarief, kan beroep doen 

op het sociaal tarief. Werkt de scan-zuil niet? Kom dit dan 

gerust melden op het secretariaat!

11) Mijn kind is nog geen 3 jaar, kan hij/zij al naar de Pret-
fabriek?
Neen. 3 jaar is de strikte minimumleeftijd waar we geen  

uitzonderingen op maken. Wordt je kind 3 jaar op 9 juli,  

dan kan hij/zij pas vanaf 9 juli deelnemen aan de Pretfabriek.

12) Kan ik mijn kind eender wanneer terug komen ophalen?
Neen. Ook hier vragen we om de opgegeven uren  

te respecteren. Ophalen kan enkel tussen 13u en 13u30  

en vanaf 16u30 tot 18u00.  

13) Mogen kinderen onder de middag naar huis?
Ja, kinderen kunnen voor een halve dag inschreven worden. 

Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen kunnen 

de kinderen pas naar huis tussen 13u en 13u30. Daarom is 

het belangrijk dat alle kinderen een lunchpakket meehebben. 

14) Mag mijn kind zelfstandig naar huis gaan of moet er 
steeds een ouder hem/haar komen ophalen?
Je kind mag zelfstandig naar huis gaan, mits er een briefje 

geschreven en ondertekend is door de ouders.

15) Is mijn kind verzekerd tijdens de speelpleinwerking?
Alle ingeschreven kinderen zijn verzekerd voor lichamelijke 

ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens  

de werkingsuren en op de terreinen van de Pretfabriek.  

Ook tijdens uitstappen naar bv. het bos of het zwembad zijn 

de kinderen verzekerd. Op de weg van en naar de Pretfabriek 

zijn de kinderen ook verzekerd voor lichamelijke ongevallen.



16) Wat als mijn kind zich bezeert of ziek wordt tijdens  
de werking? 
Bij lichamelijke ongevallen of ziekte worden ouders  

gecontacteerd en verzocht om zelf naar de dokter te gaan.  

Bij lichamelijke ongevallen wordt door de Pretfabriek een 

verzekeringsformulier meegegeven dat door de dokter dient 

ingevuld te worden. Ook de aankoopbewijsjes  

van de apotheek dienen bijgehouden te worden.

Bij dringende gevallen wordt er onmiddellijk naar het Wijk-

gezondheidscentrum te Sint-Amandsberg of het ziekenhuis 

gereden, waar we het verzekeringsformulier meteen laten 

invullen. In het Wijkgezondheidscentrum is de doktersvisite 

gratis mits het beschikken van een ziekteklever van het kind. 

Indien niet voorhanden, dienen ouders de visite volledig te 

betalen die na tussenkomst van het ziekenfonds de over- 

blijvende kosten kunnen terugvorderen van de verzekering.

De ingevulde verzekeringspapieren en de betalingsbewijzen 

moeten zo snel mogelijk bezorgd worden aan:

Stad Gent Jeugddienst 
t.a.v. Hava Balkan

Kammerstraat 12

9000 Gent

09 269 81 10

Hava.balkan@stad.gent

17) Wat als mijn kind extra zorg nodig heeft?
We zijn geen inclusieve werking maar er kan wel individueel 

bekeken worden of en welke mogelijkheden er eventueel zijn.

Wanneer uw zoon of dochter speciale medicatie moet nemen 

of een bepaalde allergie heeft, moet u dit duidelijk melden 

bij de registratie én uit voorzorg ook nog eens communiceren 

naar de (hoofd)animatoren die uw kind zullen begeleiden.

Als kinderen een beperking hebben die mogelijk een  

probleem of aandachtspunt kan vormen op het speelplein, 

moet dit vooraf worden doorgegeven aan de beroepskrach-

ten van de Jeugddienst.

18) Hoe weet ik wat mijn kind die dag zal doen/zal gedaan 
hebben? 
Op de infoborden aan beide pleinen zal regelmatig info 

uithangen. 

19) Kan ik ergens foto’s zien van mijn spelend(e) kind(eren)?
Helaas is dat voorlopig niet mogelijk omwille van de wet op 

de privacy. 

20) Mag mijn kind zijn/haar eigen speelgoed meenemen 
naar de Pretfabriek?
Nee, dit om ontgoochelingen bij verlies of schade te vermij-

den. Andere kinderen willen er dan ook mee spelen  

en dit zorgt voor discussies. Wij zijn alsook niet  

verantwoordelijk voor verlies/schade aan eigen speelgoed.

21) Moet ik een drankje/4-uurtje meegeven?
Neen. Er is de hele dag water voorzien voor alle kinderen, 

ook tijdens het lunchmoment. Een 10- en 4-uurtje worden 

door ons voorzien. Uw kind kan enkel aan zijn/haar boekentas 

tijdens het lunchmoment en na de werking.

Indien uw kind allergisch is aan bepaalde zaken, gelieve  

ons dat tijdig door te geven. 

22) Moet ik bij het ophalen mijn kindje afmelden?
Het is belangrijk dat de organisatie weet welke kinderen  

de werking verlaten hebben. Hiertoe moeten u of uw kind  

het Pretpasje ophalen bij de uitschrijftafel.

23) Wat als mijn kind een kledingstuk of dergelijke verloren is? 
U naamtekent al het materiaal van uw zoon of dochter.  

Gevonden voorwerpen worden bijgehouden op de Pretfabriek 

tot de laatste dag van de vakantiewerking. Na de werking, 

worden de gevonden voorwerpen tot 1 maand bijgehouden 

op de Jeugddienst. U kunt deze komen afhalen tijdens  

de openingsuren van de Jeugddienst. Na één maand worden 

deze gedoneerd aan kringloopcentra of welzijnswerk.

24) Waar vind ik meer info over het busvervoer?
Deze staat op stad.gent/ouders > vakantieaanbod of is op te 

vragen bij het secretariaat van de pretfabriek (enkel tijdens 

vakantieperiodes) of bij de Jeugddienst.

25) Zijn kinderen die niet in Gent wonen, ook welkom?
Zeker en vast!

26) Wanneer worden de fiscale attesten verstuurd?
Deze worden voor de paasvakantie van het volgende jaar 

verstuurd. 

27) Wat als mijn kind zijn/haar Pretpas kwijt is?
Dan vraag je aan het secretariaat een nieuwe Pretpas aan  

(gratis). Dit kan enkel tijdens de vakantiewerking.

28) Wat als ik een klacht heb over de Pretfabriek? 
Indien u met vragen, opmerkingen of klachten zit,  

laat dit ons weten. Spreek er in eerste instantie over  

met de beroepskrachten Laura en Astrid die vaak  

ter plaatse aanwezig zijn. 

 

U kunt uw klacht ook nog overmaken via volgende kanalen:

Secretariaat Pretfabriek
Sint-Baafskouterstraat 129

9040 Sint-Amandsberg

pretfabriek@stad.gent

0470 96 41 96 

Jeugddienst Gent
Kammerstraat 10

9000 Gent

jeugddienst@stad.gent

09 269 81 10 

TOT SLOT NOG ENKELE BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN  
EN RICHTLIJNEN

þ	Ik kom altijd mooi op tijd. Zo loopt de organisatie op z’n allerbest!
 Indien je te laat bent, kan je de toegang tot de Pretfabriek steeds geweigerd worden.

	

þ	Ik neem geen eigen spullen (speelgoed, mp3-spelers, GSM, …) mee want misschien raak ik het kwijt of gaat het stuk.
 We beschikken zelf over een bijzonder grote hoeveelheid speelmateriaal. Eigen speelgoed is overbodig  

 en uw kind zal gevraagd worden zijn/haar speelgoed terug in de boekentas te steken. 

 We zijn tevens niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of stukgaan van dit materiaal.

	

þ	Ik ben als kleuter zindelijk en neem geen luiers mee.
 Aangezien we geen kinderopvang, maar een speelpleinwerking zijn, verwachten we dat alle kinderen zindelijk zijn.   

 Kinderen kunnen bij ons geen luiers dragen en kunnen daarom de toegang geweigerd worden indien ‘ongelukjes’  

 veelvuldig voorkomen. We kijken dan samen met u naar een mogelijke oplossing.

 Uiteraard kan een ongelukje wel eens en dan is een setje reservekledij in de boekentas voor de allerkleinsten een must.

	

þ	Ik heb respect voor iedereen op de Pretfabriek en het materiaal waar ik mee mag spelen.
 Bij bijvoorbeeld aanhoudend moeilijk gedrag kunnen kinderen geweigerd worden. Kinderen die blijvend ongepast   

 gedrag vertonen, worden verwittigd. Bij herhaling worden de ouders betrokken en wordt een aangepaste regeling   

 voorgesteld. In extreme gevallen (bv. zoals bij aanhoudend pestgedrag) kan het kind één dag of meerdere dagen  

 geschorst worden op het speelplein. Dit gebeurt altijd in overleg met de Jeugddienst. 

 Kinderen waar we geen gepaste begeleiding aan kunnen geven, worden doorverwezen naar een andere vakantiewerking. 
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MEER INFO?

GENTINFO
T 09 210 10 10

Openingsuren:

van maandag t.e.m. zaterdag van 8 tot 19 uur

JEUGDDIENST
Kammerstraat 12

9000 Gent

Openingsuren

maandag - woensdag - vrijdag:

9 - 12.30 uur en 13.30 - 17 uur

dinsdag: 13.30 - 17 uur

donderdag: gesloten

T 09 269 81 10

E jeugddienst@stad.gent

stad.gent/ouders > vakantieaanbod

SECRETARIAAT PRETFABRIEK  
(enkel tijdens vakantiewerking)
Sint-Baafskouterstraat 129

9040 Sint-Amandsberg

T 0470 96 41 96

E pretfabriek@stad.gent

OP ZOEK NAAR ANDERE ACTIVITEITEN?

Ben je op zoek naar andere leuke activiteiten tijdens  

de vakanties of zoek je een speelpleinwerking in je eigen buurt?

Doe inspiratie op via de kidssite op stad.gent/kinderen,  

bekijk het overzicht op stad.gent/ouders 

of contacteer de Jeugddienst.


