Groene buitenschoolse opvang

Een dag vol inspiratie en uitwisseling
vrijdag 26 oktober 2018 - Leuven
© Ann Sels

Voor al wie professioneel betrokken is bij de opvang van kinderen in een buitenschoolse
omgeving: werknemers van IBO’s en beleidsmensen.

Voormiddag:
Toekomstvisie voor een natuur-rijk IBO
Avontuurlijk spelen langs alle kanten bekeken
Buiten spelen: natuurlijk!
Namiddag:
Bezoek kinderdagverblijf Het Eekhoorntje
Bezoek Heemtuin basisschool Hertog Karel

Een organisatie van Springzaad.be vzw

Programma
9:00 – 09:30

Onthaal met koffie en thee

9:30 - 10:30

Avontuurlijk spelen in de buitenschoolse opvang
- Toekomstvisie natuur-rijk IBO: Kris Van Ingelghem en Mira Van Olmen
- Omgaan met risico’s - Kris Van Ingelghem, GoodPlanet, Springzaad .be
- Kind en Gezin: beleid buiten spelen – Veerle De Vliegher, Kind en Gezin
- Magda?! Projectvoorstelling – Nancy Wynants, Landelijke Kinderopvang
en Mira Van Olmen, Landelijke Kinderopvang, Kleefkruid, Springzaad .be

10:30 – 11:45

Uitwisseling en debat aan thema-tafels
- Communicatie met ouders: bezorgdheden, informeren, activeren,
participeren
- Proces met het team: visie, beleid, kinderen betrekken
- Technische aspecten: wetgeving, normen, veiligheid, en dan? Praktische
oefening op het terrein.
- Kind en Gezin: beleid en zorginspectie, verduidelijking en interpreteren
van richtlijnen.
Iedereen kan deelnemen aan 2 debattafels. Tussen 2 rondes houden we pauze.

11:45 - 12:30

Buiten spelen: natuurlijk!
Plezante praktijkervaring, inspiratie opdoen en genieten.

12:30-13:15

Vegetarische broodmaaltijd met verse soep

13:15 - 15:45

In 2 groepen bezoeken we 2 inspirerende buitenruimtes.
• Kinderdagverblijf Het Eekhoorntje, Kessel-Lo
Kinderdagverblijf èn Buitenschoolse opvang voor kleuters. Het Eekhoorntje
noemt zichzelf in één zin ‘een warm nest in het groen’. Ze investeerden al
enkele jaren geleden in een speelse, groene buitenruimte voor kinderen.
Ondertussen blijven ze nieuwe medewerkers inspireren om met dat groen aan
de slag te gaan en blijven ze dromen van nieuwe groene projecten en
activiteiten.
• Heemtuin Hertog Karel, Wilsele-Putkapel
Deze pionier is al 16 jaar een inspiratieplek voor iedereen die meer speelnatuur
wil aanbieden aan kinderen. De Heemtuin is een plek waar kinderen tijdens de
schooltijd kunnen kennis maken met natuur èn waar ze volop kunnen spelen.
Buiten schooltijd staat het terrein open voor scouts, buurt, speelpleinwerking
en sportkampen.

15:45 – 16:15

Afsluiting en gelegenheid tot napraten met iets fris

Inschrijven
Inschrijven kan enkel via dit inschrijvingsformulier.
Schrijf snel in, de plaatsen zijn beperkt!
Je inschrijving is pas geldig na ontvangst van betaling!
Betalen kan door het correcte bedrag te storten op rekeningnummer van Springzaad.be vzw:
BE70 5230 8074 7525, met vermelding van ‘Groene opvang - NAAM + VOORNAAM’
Deelnameprijs: 35 euro, vegetarische broodjeslunch en dranken inbegrepen.

Locatie en bereikbaarheid
Adres: basisschool Hertog Karel, Hoogveldweg 5, 3012 Wilsele-Putkapel
Openbaar vervoer: met de trein tot Leuven of tot Wijgmaal
vanuit Leuven neem je bus 630, richting Wijgmaal, Remy (perron 11):
o afstappen halte Elzas (15’) en nog 3’ stappen (volg de pijlen)
vanuit Leuven kan je ook andere bussen nemen (perron 11):
o bus 333 (Tremelo), bus 334 (Aarschot), bus 335 (Aarschot)
o afstappen halte St.Agathakerk (15’) en nog 3’ stappen (volg de pijlen)
vanuit Wijgmaal neem je bus 630, richting Brabanthal:
o afstappen halte Elzas (2’) en nog 3’ stappen (volg de pijlen)
o OF te voet vanuit Wijgmaal: 20’ stappen
Auto:
Je kan parkeren op de straten in de omgeving van het schoolterrein.
Beperkte parkeerruimte opzij van het schoolterrein: Hoogveldweg 5, Wilsele-Putkapel (Leuven).
Als je GPS dit adres niet vindt, kies dan Jan Van Avondstraat, Wilsele-Putkapel (Leuven). De
Hoogveldweg is een zijstraat van de Jan Van Avondstraat.

