
 

 





VAKANTIEWERKING 2019 

 

 

Wij gaan nu het zevende jaar in van onze leuke VAKANTIEWERKING. Deze 

opvangdienst bezorgt kleuters, kinderen en jongeren met een beperking een 

fijne tijd tijdens de schoolvakanties. We zijn blij om te mogen meedelen dat 

deze veelgebruikte dienst ook vorig jaar over het algemeen zeer positief werd 

geëvalueerd. We doen er dus graag nog een jaartje bij!  

 

 

 

PRAKTISCHE WERKING 

Wij werken met drie groepen die elk hun eigen klemtonen leggen, op maat van de mogelijkheden en 

beperkingen van de kinderen in deze groepen. 

 

Voor wie? 

De vakantiewerking staat open voor alle kinderen met een beperking vanaf 4 jaar, ongeacht de aard van de 

beperking en de mogelijkheden die het kind heeft. Door het werken in niveaugroepen zal het spelaanbod, en 

voor sommigen rustaanbod, voldoende afgestemd worden op de mogelijkheden van elk kind.  

Voor kinderen die nood hebben aan extra verzorging wordt voldoende tijd vrijgemaakt tussen de activiteiten. 

De begeleiders zijn voldoende bekwaam om kinderen hiermee te helpen. Indien een kind bijkomende 

verpleegkundige en/of medische handelingen nodig heeft, moet er in samenspraak én vanuit de 

verantwoordelijkheid van de ouders extra hulp ingeschakeld worden. 

 

 

Hoe verloopt een dag? 

Een weekje vakantiewerking wordt elke week ingekleed volgens een 

bepaald thema. Elke dag starten we samen met een toneeltje binnen dat 

thema. Nadien zwermen de verschillende groepjes uit en zullen zij een 

leuk en uitdagend dagverloop hebben.  



 

Overzicht van een dagje vakantiewerking: 

Voormiddag Namiddag 
 

 

8u30-10u00 ONTHAAL & VRIJ SPEL 

Alle kinderen spelen vrij met de animatoren. De kinderen 

die nood hebben aan een aparte begeleider of een apart 

lokaal worden specifiek opgevangen. We vragen om de 

kinderen ten laatste om 10u00 te brengen, zodat de 

activiteiten stipt kunnen starten. 

10u00-12u00 VOORMIDDAGACTIVITEIT 

Na de plaspauze en het opstarttoneel starten de 

verschillende groepjes met hun programma. Kinderen die 

een actieve voormiddag aankunnen spelen het ene leuke 

spel na het andere, samen met hun groepje. De kinderen 

die wat meer rust tussen de spelletjes kunnen gebruiken 

spelen met hun groep afwisselend actieve en rustige spelen 

of lezen een verhaaltje, gaan eens wandelen... Voor 

kinderen die een individuele begeleider nodig hebben 

wordt een apart programma in elkaar gestoken waarbij 

spelletjes in groep, individuele spelen en rustmomenten 

elkaar afwisselen. 

12u00-13u00 MIDDAGPAUZE 

Tijdens de middagpauze eten de kinderen hun 

boterhammen op in de cafetaria. Drankjes (water, fruitsap 

of chocomelk) kunnen gratis genuttigd worden. Kinderen 

die liever iets anders drinken, brengen hun eigen drankje 

van thuis mee.  

 

 

13u00 – 13u45 VRIJ SPEL 

Na de middagpauze kunnen de kinderen samen met de 

begeleiders vrij spelen. Kinderen die nood hebben aan 

een meer gestructureerd vrij spel krijgen extra 

begeleiding. Voor de allerkleinsten of de kinderen die 

wat meer rust nodig hebben kan er een extra 

snoezelsessie worden ingelast. 

14u00-15u45 NAMIDDAGACTIVITEIT 

Na de plaspauze zetten de verschillende groepjes hun 

programma verder.  

15u45– 16u00 VIERUURTJE 

Rond vier uur krijgen de kinderen een lekker vieruurtje 

en drankje (water, fruitsap of chocomelk). Diegene die 

liever een eigen koekje of drankje meenemen, mogen 

dit gerust. 

16u00 – 17u30 SNOEZELEN & AFSCHEID 

Onder begeleiding van de animatoren wachten de 

kinderen om opgehaald te worden.  Al snoezelend 

wordt de dag rustig afgesloten. Kinderen die nood 

hebben aan een individuele begeleider behouden een 

eigen begeleider tot ze worden afgehaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOSTPRIJS  

De kostprijs voor een week van 5 dagen vakantiewerking bedraagt 100 euro. Voor alle kinderen wordt een 

fiscaal attest overgemaakt aan de ouders. In deze kostprijs zit inbegrepen: 

➢ Alle spelactiviteiten, begeleiding en materialen 
➢ De kost van een eventuele daguitstap en/of (water)snoezelbeurt 
➢ Een verzekering tegen lichamelijke ongevallen 
➢ Alle drankjes, een vieruurtje (koekje en/of een stuk fruit) 

 

Indien meer dan 1 kind van hetzelfde gezin wordt ingeschreven wordt een korting van 20% per bijkomende 

inschrijving toegekend. 

Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben kan een sociaal tarief of gespreide betaling uitgewerkt 

worden. Neem hiervoor contact op met de coördinator (Sophie Massy).   

 

INSCHRIJVINGEN, INFO EN CONTACTGEGEVENS 

Inschrijvingen 

Voor elke vakantieweek dient er vooraf te worden ingeschreven. De inschrijvingen starten nadat u via de post 

en/of via e-mail de inschrijvingslink heeft aangekregen. Binnen de inschrijfperiode (enkele weken) verstuurt u 

ons via de post of via de online link uw aanvraag door. Na het aflopen van de inschrijvingen worden alle 

inschrijvingen gebundeld en wordt er een verdeling van de weken gemaakt. We verdelen de weken zo eerlijk 

mogelijk en proberen zo goed mogelijk op jullie aanvraag in te gaan. Kinderen die de ene keer op de wachtlijst 

staan, hebben de andere keer weer wat voorrang. 

 

Nadat we de weken verdeeld hebben, sturen we de bevestigingsbrieven. 

Hierbij ontvangt u ook een inlichtingenfiche die u ons ingevuld 

terugbezorgt indien er veranderingen zijn. Dankzij deze inlichtingenfiche 

kunnen wij de begeleiding en het aanbod goed afstemmen op uw kind.  

 

Soms kan het zijn dat u een week annuleert dat u reeds is toegewezen. Hiermee wordt rekening gehouden bij 

een inschrijving voor een volgende periode. Iemand die nog geen annulatie deed in het verleden krijgt 

voorrang op de bevestigingen voor een volgende inschrijvingsperiode. 

 

 



 

 

Het belang van goede communicatie 

Wij hechten veel belang aan een goede communicatie met de ouders van onze kinderen. Elke dag krijgt u 

indien gewenst een heen-en-weer schriftje mee, waarin we u zo veel mogelijk doorgeven wat uw kind die dag 

gedaan heeft. Indien u dit wenst, duidt u dit aan bij de inschrijvingen.  

Aan het onthaal bij start en einde van de dag, maken de verantwoordelijke hoofdanimatoren graag tijd voor 

u vrij om de dag te bespreken. Indien u zelf met vragen zit of belangrijke info wil delen met de begeleiders, 

kan u dit mondeling doorgeven of neerschrijven in dit schriftje.  

Sinds de zomer van 2017 is onze Flickr pagina in het leven geroepen. Bij het intypen van ‘Balanske 

vakantiewerking Flickr’ in google search of de volgende link: 

https://www.flickr.com/photos/151414067@N03/albums , vindt u onze vakantiekiekjes terug. Vergeet zeker 

geen fototoestemming hiervoor te geven bij inschrijving. 

Indien u graag (voor, tijdens of na een week vakantiewerking) even samen zit om informatie uit te wisselen 

over onze werking, uw kind… dan kan u steeds aan Sophie Massy de vraag stellen voor een info-moment. Stuur 

hiervoor gerust een mailtje! 

 

 

Contactgegevens van de coördinatoren 

 

Sophie Massy       

Bereikbaar: elke weekdag van 9u tot 17u 

Sophie@balanske.be 

 

 

 

 

 

. 

 

Hannah Byttebier   

Bereikbaar: Ma, Di, Do, Vrij van 9u tot 17u    

Hannah@balanske.be 

 

https://www.flickr.com/photos/151414067@N03/albums


 

VAKANTIEWERKING OP VERPLAATSING 

Naast de speelpleinwerking in Het Balanske zelf, bieden we ook speelplezier aan op twee andere locaties. De 

speelpleinwerking in Leuven (Parkschool / SBLO) lijkt heel sterk op het Balanske-speelplein en heeft een 

gelijkaardig dagverloop. Daarnaast is er ook onze samenwerking met inclusiespeelplein Groene Zone in 

Heverlee. Hieronder een overzicht: 

1.  Inclusiespeelplein Groene Zone – Heverlee 

In samenwerking met speelplein Groene Zone, organiseren we de eerste 3 weken van juli een inclusiewerking. 

Dat wil zeggen dat kinderen met een beperking er kunnen meespelen in de verschillende leeftijdsgroepen, 

samen met alle andere kinderen.  

 

Werking 

Het speelplein van de Groene Zone is groter en een beetje drukker 

dan de vakantiewerking van Het Balanske, maar met de 

ondersteuning van de extra animator is het niveau goed aangepast 

aan kinderen met een beperking. Een speelpleindag kent een 

gelijkaardig verloop als in Het Balanske: ze starten ook om 8u30 en 

eindigen de dag om 17u30. Kinderen met een beperking krijgen een 

speciaal plaatsje in de ‘speelclub’ en kunnen meespelen met 

keuzeactiviteiten van de leeftijdsgroepjes. 

 

Speelclub? Aandachtsmoni? 

De ‘Speelclub’ is de naam van onze inclusiegroep voor kids van 4 tot 14 jaar. De kinderen met een beperking 

krijgen er een extra moni die hen helpt bij het kiezen van een activiteit, bij de uitleg en bij het spelen zelf. Deze 

moni’s komen van Het Balanske of Groene Zone en staan maximum voor 3 kindjes in. Kinderen die het nodig 

hebben, worden 1 op 1 begeleid. 

 

 

 



Wanneer? 

Tijdens de drie eerste weken van juli.  

➢ Zomer week GZ1 :  ma 1/07/19 – vr 05/07/19 

➢ Zomer week GZ2 :  ma 08/07/19 – vr 12/07/19 

➢ Zomer week GZ3 :  ma 15/07/19 – vr 19/08/19 

 

2.  PARKSCHOOL LEUVEN: TIENERWEEK (14+)  

Een vakantieweek speciaal voor TIENERS? Dat kan, in de eerste week van augustus in de Parkschool te Leuven.  

Werking & Locatie 

Deze vakantieweek lijkt op een week bij de oudste speelgroep in 

Het Balanske, maar is helemaal aangepast aan onze tieners. Een 

speciaal thema, stoere activiteiten en uitstappen op maat van de 

14-plussers. Deze week is een uitdaging voor de jongeren die ze 

willen aangaan! De locatie valt sterk in de smaak bij onze tieners. 

Er is een bushalte tegenover de school, ideaal voor een uitstapje 

in de buurt van Leuven. Natuurlijk staat ook een bezoek aan 

zwembad Sportoase op het programma. Kortom, hier kunnen 

ook speelse stoerdere tieners ravotten en zich amuseren in een 

week speciaal voor hen! 

Wanneer? 

➢ Zomer Week 7 L(euven) – maandag 11 augustus tot en met vrijdag 18 augustus 

 



OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE LOCATIES 

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende locaties waar de vakantiewerking kan doorgaan. Indien 

u tijdens de vakantieweek vragen heeft of een afwezigheid wil doorbellen, kan u bellen naar Het Balanske op 

de CO GSM: 0491/30.47.29 .  Dit nummer werkt enkel tijdens de vakantieperiodes. 

  

Indien u algemene info wenst, kan u bellen op de vaste lijn van Het Balanske: 016/63.90.21 

 

 

Vakantiewerking Het Balanske 
Halensebaan 2 
3390 Sint-Joris-Winge 

www.balanske.be  
 

 

 

Inclusiewerking Groene Zone 
Groenveldstraat 42 
3001 Heverlee 

www.groenezone.org 
 

 
 

Vakantiewerking Het Balanske SBLO - Parkschool 
 Geldenaaksebaan 18 
 3001 Heverlee 

www.parkschoolleuven.be 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.balanske.be/
http://www.groenezone.org/
http://www.parkschoolleuven.be/


ZOMER: HET BALANSKE 
(inschrijven tussen 11 – 24 maart 2019) 
 

01/07–5/07 ZOMER WEEK 1 
  Wie: vanaf 4 jaar 
  LOCATIE: Het Balanske 
 

08/07–12/07 ZOMER WEEK 2 
  Wie: vanaf 4 jaar 
  LOCATIE: Het Balanske 
 

15/07–19/07 ZOMER WEEK 3 
Wie: vanaf 4 jaar 

  LOCATIE: Het Balanske 
 

22/07-26/07 ZOMER WEEK 4 
Wie: vanaf 4 jaar 

  LOCATIE: Het Balanske 
 
 

29/07–02/08 ZOMER WEEK 5 
  Wie: vanaf 4 jaar 
  LOCATIE: Het Balanske 
 

05/08–08/08 ZOMER WEEK 6 (excl vrijdag) 
  Wie: vanaf 4 jaar 
  LOCATIE: Het Balanske 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOMER: OP VERPLAATSING 
(inschrijven tussen 11 – 24 maart 2019) 
 

01/07-5/07   ZOMER GROENE ZONE 1 
  Wie: vanaf 4 jaar – 14 jaar 
  LOCATIE: Groene Zone, Heverlee 
 
08/07-12/07  ZOMER GROENE ZONE 2 
  Wie: vanaf 4 jaar – 14 jaar 
  LOCATIE: Groene Zone, Heverlee 
 
15/7-19/7   ZOMER GROENE ZONE 3 
  Wie: vanaf 4 jaar – 14 jaar 
  LOCATIE: Groene Zone, Heverlee 
 
11/08-16/08 ZOMER WEEK 7: LEUVEN 
  Wie: Tienerwerking +14 
  LOCATIE: Parkschool, Leuven 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKTOBER 
 

28/10/2018 - 31/10/2019  HERFST  
(op 1/11 is er geen vakantiewerking owv feestdag) 
(inschrijvingen 2/9 – 15/9/2019) 

  WIE: vanaf 4 jaar 
  LOCATIE: Het Balanske 
 
 
 

  
VAKANTIEAANBOD IN HET BALANSKE IN 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

MAART  
 

4/03 - 8/03 KINDERKAMP (aparte inschrijving) 
  Wie: 5 – 24 jaar 
  LOCATIE: Maasmechelen 
 

4/03 - 8/03 KROKUS (inschrijven tussen 26/11 - 

09 december 2018) 
  Wie: vanaf 4 jaar 
  LOCATIE: Het Balanske 
 

APRIL (inschrijven tussen 14 - 27 januari 2019) 
 

8/04-12/04 PASEN WEEK 1   
Wie: vanaf 4 jaar 

  LOCATIE: Het Balanske 
 

15/04-19/04 PASEN WEEK 2 
Wie: vanaf 4 jaar 

  LOCATIE: Het Balanske 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk de leukste foto’s van onze vakantiewerking via : https://www.flickr.com/photos/151414067@N03/albums 

  

https://www.flickr.com/photos/151414067@N03/albums


 

Het Balanske vzw organiseert ook een brede waaier aan vrijetijdsactiviteiten voor personen met een 
beperking en hun gezin. U kan bij ons terecht voor volgende activiteiten: 

 
(WATER) SNOEZELEN 

CREA-ATELIER 

CYBERSNOEZELEN  

GEZINSWERKING SPELNAMIDDAG 

GEZINSWERKING OUDERNAMIDDAG 

GEZINSWERKING VAKANTIE 

GEZINSWERKING TENTENWEEKEND 

GEZINSWERKING STUDIO BRUS 

GEZINSWERKNIG (KINDER)KAMP 

KINDERDAGVERBLIJF DE BAL 

 

KLEUTERWERKING LILLEBIE 

LEREN SPELEN 

MUZIEK-ATELIER 

MUZIEK BALANSKEBAND 

SPORT DANS-ATELIER 

SPORT G-BASKETBAL 

SPORT OMNISPORT 

SPORT TANDEMFIETSEN 

SPORT UNITED BY WHEELS 
THUISOPPAS 

VAKANTIEWERKING IN HET BALANSKE 

VAKANTIEWERKING OP VERPLAATSING 

VOLWASSENWERKING CLUB SOS 

VOLWASSENWERKING MOVE! 

VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING 

VRIJWILLIGERSWERKING ANIMATORENWERKING 

VRIJWILLIGERSWERKING VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN 

VORMINGSCURSUSSEN 

VORMINGEN 

WORKSHOPS 

 

Gezinsactiviteitencentrum Het Balanske vzw 
Halensebaan 2 

3390 TIELT – WINGE 
TEL: 016 63 90 21 
FAX: 016 26 24 86 

E-MAIL: info@balanske.be 
WWW.BALANSKE.BE 

http://www.balanske.be/


 


