
CHECKLIST VOOR OUDERS/VOOGD - Sportkampen OKS vzw Fase 4 
 
VOOR HET SPORTKAMP 

1. Inschrijven gebeuren voor start van het sportkamp. 
2. Tijdens het sportkamp worden geen nieuwe deelnemers ingeschreven. 
3. Gelieve belangrijke medische gegevens en/of huisarts gegevens te melden. 

 
DAG VAN HET SPORTKAMP 

1. Breng je kind(eren) alleen naar de locatie van het sportkamp. 
2. Is jouw kind ziek blijf thuis en ga naar de dokter. 
3. Kledij: 

o Losse kledij/sportkledij, 
§ Geen Budo Pak 

o Nette sportschoenen voor Indoor, 
o Schoenen voor Outdoor, 
o Regenjas en een pet in functie van het weer, 
o Eventueel reservekledij. 

4. Extra in de tas: 
o Een drinkfles,  
o Lunchpakket en tussendoortje, 
o Papieren zakdoekjes, mondmasker indien gewenst (niet verplicht), 
o Zonnezalf in functie van het weer. 

5. Laat hen thuis nog naar het toilet gaan en de handen grondig wassen. 
6. Wanneer je jouw kind(eren) brengt, reis dan alleen met je eigen kind(eren). 
7. Breng hen tijdig naar het sportkamp: 

o Opvang van 7u45-9u 
o Start sportkamp 9u 

8. Zorg ervoor dat je kind wordt afgezet aan de hoofdingang van de sportlocatie en wacht tot 
dat de begeleider(s) hen komt ophalen.  

9. Informeer je kind/jeugd over de veiligheid en hygiëneregels en zorg dat ze de aanwijzingen 
volgen.  

10. Blijf niet op de sportlocatie wachten, je kan de lessen niet bijwonen en hebt geen toegang tot 
de sportlocatie. 

 
TIJDENS DE LESDAG 

1. Volg ter plaatse de afspraken van de begeleider(s). 
2. Wens je toch ter plaatse te blijven (uitzonderlijk voor ondersteuning en/of toiletgang), 

verwittig ons dan voordien en volg dan strikt het geldende protocol. 
3. De toegangsdeur gaat dicht van 9u tot 16u 
4. OKS vzw zorgt voor extra eten en drank: 

o Drank om de drinkfles bij te vullen 
o Een tussendoortje voor jouw kind in functie van wat toegelaten is volgens fase 4 – 

Corona 



5. De begeleider(s): 
o Zorgen voor veilige en leuke activiteiten, 
o Zorgen ervoor dat de hygiëneregels worden opgevolgd.  

 
STAPPENPLAN BIJ ZIEKTE 

1. Is jouw kind reeds ziek, breng het kind dan niet naar het sportkamp 
2. Wordt jouw kind ziek tijdens het sportkamp: 

o Dan nemen wij onmiddellijk contact op met de ouder/voogd, 
o Je zal dan gevraagd worden om jouw kind onmiddellijk te komen afhalen, 
o Bij symptomen die ook voorkomen bij het Corona virus zal je onmiddellijk naar de 

huisarts gaan, 
o Breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte van deze consultatie, zo kunnen wij 

indien nodig andere en noodzakelijke stappen ondernemen. 
 
NA DE LES 

1. Sportkamp eindigt om 16u 
2. Afhalen van je kind(eren) kan:  

o Onmiddellijk om 16u 
o Of om 16u45 
o Zorg ervoor dat je alle spullen terug meehebt.  

3. Handen wassen/ontsmetten zal nog ter plaatse gebeuren. 
4. Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet om uit te rusten of te socializen. 
5. Douchen moet thuis gebeuren, er is geen mogelijkheid op de locatie. 
6. Ontsmet je eigen materiaal thuis. 

 
TOT SLOT 
De begeleiders zijn verantwoordelijk voor het geven van de les in veilige omstandigheden en 
controleren het naleven van de veiligheidsmaatregelen.  
Hij/zij zal je aanspreken ingeval van ongepast gedrag of bij overtreding van de regels. 
 
CONTACTGEGEVENS 
Je kan ons bereiken voor algemene info: 

- OKS vzw 
o info@oostersekrijgskunstschool.com 
o 0476982052 

Je kan de begeleider(s) “indien noodzakelijk” bereiken tijdens het sportkamp: 
- Aeron  

o 0484028554 
- Pieter-Jan 

o 0479476496 
 


