
Op kamp (-10) 

1. Voorbereiding 

• Ga op zoek naar een locatie. Ga na of de infrastructuur voldoend aan de wensen. 

https://www.vlaanderen.be/jeugdverblijven-jeugdlokalen-en-kampplaatsen  

• Maak een raamprogramma op, verdeel de taken. Hoe vul je de vrije momenten in? 

• Maak duidelijke afspraken onder de begeleiding (alcoholgebruik, momentje voor 

jezelf,…) 

• Geef de ouders en deelnemers voldoende informatie (thema, onthaal en slot, locatie, 

noodnummers,…) 

• Heb je verzekeringspapieren en medische fiches bij de hand? 

 

2. Onthaal 

• Zorg voor een warm onthaal. Wie gaat de ouders en deelnemers opvangen?  

• Na het lange rit is het aan te raden de ouders een drankje aan te bieden. 

• Ga met de kinderen meteen aan de slag. Wachten zorgt voor heimwee. 

• Zorg voor een propere indruk. Geen lege bierflesjes, etensresten,…  

 

3. Tijdens de week 

• Brieven schrijven, start op tijd, zodat deze tijdig aankomen. Voor kinderen onder de 

7 jaar voorzie je best een brief met tekeningen (die je kan laten omcirkelen). 

• Heb aandacht voor kinderen die stiller zijn. 

• Voorzie afwisseling in de activiteiten (knutselen, sport, pleinspel, bosspel,…) 

 

4. Maaltijden 

• Schep bij jongere kinderen  het eten op. 

• Ga tussen de kinderen zitten, zodat je weet of deze iets eten. 

 

5. Hygiëne  

• Plan verplichte douchemomenten in. 

• Als je in een bos zit, vergeet niet te controleren op teken. 

• Controleer minstens 2x per de toiletten, zijn ze proberen, wc-papier,… (spreek vooraf 

af wie dit gaat doen – hoeft geen heel week dezelfde persoon te zijn) 

• Help jonge kinderen bij het tanden poetsen, haren kammen,… 

• Controleer op bedplassen. 

 

6. Slapen 

• Maak een avondritueel, pyjama aan, tanden poetsen, verhaal,… 

• Hou toezicht, een half uurtje op de kamer blijven is meestal voldoende. De meeste 

kinderen zullen dan slapen. 

• Voorzie voldoende slaap. Kinderen onder de 10 jaar hebben 10 uur slaap per nacht 

nodig. 

 

7. Slot 

• Maak een tafel met verloren kledij. 

• Neem je tijd om te vertellen hoe alles verlopen is. 

 

KINDEREN ZIJN OUDERS HUN DIERBAARSTE 

BEZIT, DRAAG ER GOED ZORG VOOR! 

https://www.vlaanderen.be/jeugdverblijven-jeugdlokalen-en-kampplaatsen


Hulp nodig bij het voorbereiden en opstellen van de taakverdeling. Contacteer ons voor 

een vrijblijvende offerte. 


