
Zoeken en plannen met de nieuwe
vakantiekalender van de Jeugddienst

Gent blijft werken aan een kind- en jeugdvriendelijke stad, ook tijdens de

zomervakantie. De Stad Gent voerde een onderzoek bij ouders en kinderen naar

hun vraag voor opvang en vrije tijd. Daaruit blijkt dat ouders vaak door het bos de

bomen niet zien als het over het aanbod voor vakantieopvang gaat. De

Jeugddienst bundelde daarom het vakantieaanbod op één plek: de vernieuwde

website stad.gent/kinderen. Ze bezorgde ook aan alle kinderen van de Gentse

basisscholen een vakantiekalender die ze zelf kunnen invullen.

'De Zomer is de Max'-vakantiekalender

In de vakantiekalender staan negen weekoverzichten, waarop kinderen de zomervakantie zelf

kunnen plannen, met een bijhorend stickerblad. Via de website stad.gent/kinderen kunnen

mama en papa op zoek gaan naar meer activiteiten om de kalender in te vullen. Ze kunnen daar

zoeken naar opvang- en vrijetijdsaanbod voor een hele dag, naar leuke activiteiten die geen hele

dag duren, of activiteiten waar samen van kan genoten worden.

http://www.stad.gent/kinderen
http://www.stad.gent/kinderen


'Voor veel ouders gaat het zoeken naar een gepast opvang- en
vrijetijdsaanbod tijdens de zomer gepaard met heel wat zoek- en puzzelwerk.
De bevraging van Gentse ouders toonde dat er nood was aan meer
informatie. We helpen ouders en kinderen nu met drie concrete acties: de
vakantiekalender, de bundeling van het aanbod online op 1 plek en de hulplijn
van de Jeugddienst'
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Hulplijn Jeugddienst

Voor wie door het bos de bomen niet meer ziet, heeft de Jeugddienst een infobalie. Daar kan je

telefonisch, via mail of ter plekke terecht. De baliemedewerkers hebben het volledige zicht op

het aanbod en helpen ouders of kinderen verder die nog op zoek zijn naar opvang of vrije tijd.

De Jeugddienst is te bereiken in de Kammerstraat 12, 9000 Gent, via telefoon op het nummer

09 269 81 10, of per e-mail jeugddienst@stad.gent

Onderzoek 'opvang en vrije tijd'

De Stad Gent vroeg meer dan 1.200 ouders, sleutelfiguren en kinderen wat ze doen na de

schooluren en welke wensen ze hebben voor opvang en vrije tijd. Is er genoeg vakantie-aanbod?

Wat na schooltijd? Wat vinden ouders en kinderen belangrijk? Hoe kan het nog beter? Daaruit

bleek de nood aan meer informatie en een duidelijk overzicht van het opvang- en

vrijetijdsaanbod tijdens de vakanties.

Ook het vrijetijdsaanbod tijdens het schooljaar staat dankzij de Jeugddienst verzameld op een

plek: via de hobbyzoeker. Ouders, kinderen en jongeren kunnen er zoeken op soort

activiteiten, op dagen, op leeftijd, op wijk, enzovoort.

Informatie

Freekje Van Tilborg, Jeugddienst, tel. 09 269 81 14, e-mail freekje.vantilborg@stad.gent

Bevoegd

Verder bouwen aan opvang en vrije tijd op maat van kinderen en ouders

https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/nieuws-evenementen/verder-bouwen-aan-opvang-en-vrije-tijd-op-maat-van-kinderen-en-ouders
mailto:freekje.vantilborg@stad.gent
http://www.stad.gent/jeugd/hobbyzoeker
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50
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