Artikel 1: Organisatie
Vakantiewerking Kwibus wordt ingericht door het stadsbestuur van Brugge. Het is een open-vakantie
initiatief zonder mogelijkheid tot overnachting dat, onder deskundige begeleiding, kinderen vanaf 4
tot en met 15 jaar zo ruim mogelijke speelkansen biedt. Daartoe voorziet de vakantiewerking een
functionele infrastructuur, aangepast speelmateriaal en een gevarieerd speelaanbod.
De verantwoordelijke dienst binnen het stadsbestuur is de jeugddienst met volgende
contactgegevens:
Binnenweg 2
800 Brugge
T: 050 44 83 33
GSM: 0477 89 44 58 (enkel tijdens vakantieperiodes)
kwibus@brugge.be

Artikel 2: Locaties
De vakantiewerking wordt tijdens de zomervakantie op volgende locaties georganiseerd:






Jeugdlokalen Zandberg: Zandberg 8, 8310 Assebroek
Basisschool De Bijenkorf: Damsesteenweg 30, 8330 Dudzele
Basisschool Sint-Michiels: Sint-Michielslaan 33, 8200 Sint-Michiels
Basisschool De Tandem: Leopold Debruynestraat 56, 8310 Sint-Kruis
Basisschool De Regenboog: Karel Ledeganckstraat 3, 8000 Sint-Pieters

Tijdens andere vakanties is er werking in:




Basisschool Sint-Michiels: Rijselstraat 71, 8200 Sint-Michiels
Basisschool De Tandem: Leopold Debruynestraat 56, 8310 Sint-Kruis
Basisschool De Regenboog: Karel Ledeganckstraat 3, 8000 Sint-Pieters

Artikel 3: Vakantiewerkingsperiodes
Elke vakantie organiseren wij Kwibus. Telkens van maandag t.em. vrijdag, behalve op feestdagen.

Artikel 4: Dagindeling

Een dag op kwibus…
7u30

Goeiemorgen… We openen onze deuren
Speelimpulsen door animatoren

9u30

Start ochtendactiviteiten
Kinderen kunnen kiezen tussen 1 voorbereide
activiteit en 1 of 2 speelhoeken

11u30

Einde ochtendactiviteiten
Speelimpulsen door animatoren

12u

Samen boterhammen eten
Speelimpulsen door animatoren

14u

Start namiddagactiviteiten
Kinderen kunnen kiezen tussen 1 voorbereide
activiteit en 1 of 2 speelhoeken

16u

Einde namiddagactiviteiten
Speelimpulsen door animatoren

17u30

Kwibus sluit zijn deuren… Tot morgen!

De hele dag door kunnen de kinderen binnen het festivalsysteem activiteiten kiezen die het dichtst
bij hun persoonlijke interesses aanleunen. Deze activiteiten worden door onze begeleiders
voorbereid of begeleid (speelhoeken).
Om deel te nemen aan de voorbereide activiteiten zijn de kinderen (6 – 15 jaar) de gehele duurtijd
van de activiteit aanwezig (9u30-11u30 en/of 14u-16u). Indien kinderen aan komen binnen deze
uren, kunnen zij meespelen in de speelhoeken. Kleuters doen telkens mee aan de voorbereide
activiteit.
Artikel 5: Leeftijd
De vakantiewerking Kwibus verwelkomt graag alle kinderen tussen 4 (of het jaar waarin het kind 4
wordt) en 15 jaar. De kinderen moeten volledig zindelijk zijn voor ze naar de vakantiewerking komen.
Artikel 6: Begeleiding
De spelmomenten worden begeleid door animatoren (jobstudenten en vrijwilligers) die door de
jeugddienst zijn aangesteld. Deze animatoren zijn gemotiveerde jongeren die zich met veel plezier
inzetten om er samen met de kinderen een fijne dag van te maken. De vrijwilligers zijn minimum 16
jaar. De jobstudenten zijn minimum 18 jaar, in het bezit van een attest animator/hoofdanimator
en/of beschikken over de nodige ervaring.
Artikel 7: Voeding
Over de middag eten we samen met de kinderen ons lunchpakket op. De kinderen brengen zelf hun
lunchpakket en drank mee voor ’s middags. Om 10u en om 16u bieden wij een tussendoortje aan.

Artikel 8: Bijdrage
Hele dag: €5/kind
Halve dag: €2,5/kind
Vanaf het 3de kind van eenzelfde gezin: halve prijs
Tussendoortjes, water, begeleiding en verzekeringen zijn inbegrepen.

Artikel 9: De dagdelen
Bij Kwibus wordt de dag opgedeeld in de voor- en namiddag.
De voormiddag loopt van 7u30 tot 13u00 en de namiddag vanaf 13u00 tot 17u30.
Artikel 10: Medische fiche
Wanneer kinderen voor het eerst deelnemen aan de vakantiewerking, dienen de ouders een
infofiche ter plaatse in te vullen of af te geven. Deze kan je vinden op
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus. Deze fiche is jaarlijks opnieuw in te vullen.
Artikel 11: Aanmelden en uitschrijven
Ouders/voogd kunnen hun kind(eren) aanmelden vanaf 7u30.
Op voorhand inschrijven is NIET nodig! Bij het aanmelden dient steeds cash of met jeugd-Axi-bonnen
betaald te worden.
Kinderen moeten steeds vergezeld zijn van een ouder bij het aanmelden. Ouders van wie de kinderen
alleen naar huis mogen melden dit bij het inschrijven.
Wanneer de ouders/voogd hun kind(eren) komen afhalen, dienen zij zich af te melden bij de
verantwoordelijke. Indien de kinderen uitzonderlijk afgehaald worden door een oma, tante, oom,…
dient u dit bij de inschrijving te melden aan de verantwoordelijke. Indien kinderen niet afgehaald
mogen worden door bepaalde personen, moet dit ook expliciet gemeld worden.

Artikel 12: Naleving van de wet op de persoonlijke levenssfeer
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft
u als ouder recht op toegang tot de administratieve gegevens die uw kind, uzelf of uw gezin betreffen
en kan u verbetering ervan vragen.
In het kader van de werking worden soms foto’s van de kinderen genomen. Deze worden gebruikt
voor publicaties van het stadsbestuur. Indien u niet wenst dat uw kind herkenbaar op de foto staat,
kunt u dit melden aan de jeugddienst via kwibus@brugge.be.

Artikel 13: Verzekeringen
Voor alle kinderen en begeleiders is een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid afgesloten.

Artikel 14: EHBO/ongeval
Bij een ongeval wordt de volgende procedure gevolgd:
1. Indien niet ernstig wordt het kind verzorgd door de EHBO-verantwoordelijke. Er is altijd een
EHBO-koffer op het terrein.
2. Indien de jobstudent het kind niet zelf kan verzorgen wordt het kind naar een dokter of
ziekenhuis gebracht.
3. Indien het een ernstig ongeval is wordt contact opgenomen met de 112-centrale.
De ouders worden op de hoogte gebracht van zodra het nodig is om de dokter te bezoeken.

Artikel 15: Kledij
Bij Kwibus moeten kinderen kunnen spelen. Doe ze daarom gemakkelijke, losse speelkledij aan die
vuil mag worden en tegen een stootje kan.
Verloren voorwerpen worden op het plein uitgestald. Na de vakantie worden de verloren
voorwerpen maximum 4 weken op de jeugddienst gehouden.

Artikel 16: Al dan niet meebrengen naar het speelplein
Waardevol materiaal (GSM, game console, MP3,…) is niet verzekerd. We raden jullie dan ook aan om
dit niet mee te nemen naar de vakantiewerking.

Artikel 17: Respect
Er wordt respect gevraagd voor animatoren, (spel-)materiaal (omgeving, infrastructuur …) en alle
andere kinderen.
Aan kinderen die de vakantiewerking verstoren of onaangepast gedrag vertonen, kan de toegang tot
de werking (tijdelijk) geweigerd worden. Dit gebeurt steeds na overleg met de begeleiders, de
jeugddienst en de betrokken ouders/voogd.
Wanneer wordt vastgesteld dat kinderen opzettelijk schade veroorzaken, kunnen de ouders/voogd
hiervoor verantwoordelijk worden gesteld en kan de schade op hen verhaald worden.

Artikel 18: klachten
Opmerkingen klachten en bevindingen kunnen altijd schriftelijk overgemaakt worden aan
stadsbestuur Brugge, Burg 12, 8000 Brugge.

