
Stages
2023

CREATIEVE EN ONT-
WIKKELINGSSTAGES 
VOOR KINDEREN 

DIENST STAGES VAN DE GEMEENTE ETTERBEEK   
Tel.: 02 627 24 75 – 02 627 25 70 – stage@etterbeek.brussels V.
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De burgemeester,

Vincent De Wolf

EEN PROGRAMMA  
MET KEUZE EN KWALITEIT!

Elk jaar is het een plezier om u de nieuwe selectie stages voor te stellen die onze 
jeugddienst voor u heeft uitgewerkt.

Eerst en vooral moet u weten dat deze stages sinds bijna twee jaar volledig door de 
gemeente worden georganiseerd om u een steeds rijker en gevarieerder activitei-
tenprogramma te kunnen aanbieden, terwijl wij u een kwaliteitsvolle begeleiding 
door ons eigen team van animatoren blijven garanderen, tegen zeer concurrerende 
prijzen. Het succes van deze formule sterkt ons in onze beslissingen, want ze heeft 
zich sindsdien verspreid tot ver buiten de grenzen van Etterbeek. Daarom hebben 
we de inschrijving onlangs opnieuw opengesteld voor kinderen en jongeren die 
elders wonen.

Nu iets over het aanbod van dit jaar, dat opnieuw bijzonder aanlokkelijk is. Er zijn de 
grote klassiekers waarmee wij de reputatie van onze stages hebben opgebouwd, 
zoals voetbal, dans, zwemmen of avontuur, maar ook, voor de jongsten, de ba-
by-club die speciaal is gericht op de ontwikkeling van peuters en nog veel meer.

Tot de nieuwe activiteiten op het programma behoren een inleiding tot de informa-
tica, kennismaking met de wetenschap en zelfs een inleiding tot de wereld van de 
magie. Deze nieuwe activiteiten worden echter alleen in bepaalde periodes van het 
jaar georganiseerd, dus wacht niet te lang met inschrijven als u geïnteresseerd bent!

Wij willen u nu al bedanken voor het vertrouwen dat u ons schenkt door ons uw 
kinderen toe te vertrouwen en wij hopen dat zij talrijk zullen kunnen genieten van 
onze stages in 2023.



ONS TEAM  
VINCENT DE WOLF

Burgemeester, bevoegd voor Jeugd

ANNIE MOREAU
Dienstverantwoordelijke

02 627 23 34

NABIL LAYACH
Hoofdcoördinator

02 627 25 71 

JESSICA GILLET
Coördinatrice

02 627 25 70 

MAXIME GHINY
Administratief 
medewerker

02 627 24 75

stage@etterbeek.brussels  

ONS ADRES
GEMEENTEBESTUUR VAN ETTERBEEK

Dienst Jeugd – Stages
Kazernenlaan 31/1 – 1040 Etterbeek

BEREIKBAARHEID VAN DE STAGES
Het onthaal van de stages bevindt zich in het sportcentrum van Etterbeek*, Veldstraat 69-71,
*Voor de voetbalstages (6-14 jaar): onthaal enkel in het voetbalstadion Guy Thys, Baron Dhanisstraat 6

STAGEPLAATSEN
SPORTCENTRUM VAN ETTERBEEK Veldstraat 69-71

ATHÉNÉE ROYAL JEAN ABSIL Pervijzestraat  
(tegenover nummer 88)

VOETBALSTADION VAN ETTERBEEK (GUY THYSSTADION) Baron Dhanisstraat 6

>  BEREIKBAARHEID SPORTCENTRUM (tram 81, bus 34 en 36 – halte “De Jacht”)
>   BEREIKBAARHEID ATHÉNÉE ROYAL JEAN ABSIL  

(Metrostation “Thieffry”, bus 36 – halte “Elf November”)
>   BEREIKBAARHEID VOETBALSTADION (tram 7 en 25 – halte “Arsenaal”)
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UURROOSTER
De stages vinden plaats van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 16 uur 
(behalve op feestdagen).
Gratis opvang tussen 7.30 en 9 uur en tussen 16 en 17.30 uur.
KINDEREN DIE NA 9 UUR AANKOMEN WORDEN NIET AANVAARD



PERIODES
Start  

inschrijvingen
Einde  

inschrijvingen

Krokusvakantie week 1 (carnaval) 20/02 - 24/02 23/01 om 8 uur 10/02 om 16 uur

Krokusvakantie week 2 (carnaval) 27/02 – 03/03 23/01 om 8 uur 17/02 om 16 uur

Voorjaarsvakantie week 1 (Pasen) 02/05 - 05/05 03/04 om 8 uur 21/04 om 16 uur

Voorjaarsvakantie week 2 (Pasen) 08/05 - 12/05 03/04 om 8 uur 28/04 om 16 uur

Zomer 1 10/07 - 14/07 08/05 om 8 uur 30/06 om 16 uur

Zomer 2 17/07 - 20/07 08/05 om 8 uur 07/07 om 16 uur

Zomer 3 24/07 - 28/07 08/05 om 8 uur 14/07 om 16 uur

Zomer 4 31/07 - 04/08 08/05 om 8 uur 20/07 om 16 uur

Zomer 5 07/08 - 11/08 08/05 om 8 uur 28/07 om 16 uur

Zomer 6 14/08 - 18/08 08/05 om 8 uur 04/08 om 16 uur

Zomer 7 21/08 - 25/08 08/05 om 8 uur 11/08 om 16 uur

Herfstvakantie week 1 (Allerheiligen) 23/10 - 27/10 25/09 om 8 uur 13/10 om 16 uur

Herfstvakantie week 2 (Allerheiligen) 30/10 – 03/11 25/09 om 8 uur 20/10 om 16 uur

Kerstvakantie week 1 (Kerstmis) 26/12 – 29/12 27/11 om 8 uur 15/12 om 16 uur

Kerstvakantie week 2 (Nieuwjaar) 02/01 - 05/01 27/11 om 8 uur 22/12 om 16 uur

 > INSCHRIJVINGEN: ENKEL ONLINE  
via www.etterbeek.brussels ook voor sociale tarieven
U kunt gebruikmaken van computers bij het gemeentebestuur.

-  De inschrijvingen worden 9 dagen voor de start van de stageweek afgesloten op vrijdag om 16 uur.
-  De sociale diensten van de gemeente en het OCMW moeten ons het attest binnen 3 dagen na 

de inschrijving via e-mail bezorgen. Als wij het attest en de betaling niet binnen die termijn 
ontvangen, wordt de inschrijving geannuleerd.

-  Het is niet mogelijk om telefonisch of via e-mail te reserveren.
-  Mogelijkheid tot inschrijving bij het gemeentebestuur, enkel op afspraak (02 627 24 75).



ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE STAGES
VERZEKERING  

Alle kinderen die zijn ingeschreven voor een stage worden 
verzekerd door de gemeente en vallen gedurende de volledige 
stage onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Kinde-
ren vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders zodra 
zij worden opgehaald door hun ouders of zodra zij de stage-
plaats verlaten met toestemming van de ouders.

DIEFSTAL OF BESCHADIGING
Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of bescha-
diging van persoonlijke spullen (bril, beugel, enzovoort). 

VERLOREN VOORWERPEN 
Verloren voorwerpen kunnen tijdens de stageperiode worden 
opgehaald op de stageplaats.
Na afloop van de stages kunnen ze nog gedurende twee we-
ken worden opgehaald bij het gemeentebestuur, maar enkel na 
schriftelijke aanvraag via e-mail.

VERTREK 
Ouders moeten schriftelijke toestemming geven als hun kind 
de stage alleen mag verlaten. Zonder die toestemming mag het 
kind niet alleen vertrekken. 

TERUGBETALING 
Enkel op vertoon van een medisch attest (voor afwezigheid van 
een volledige week van maandag tot en met vrijdag).
Het attest moet tijdens de week van afwezigheid aan de dienst 
Stages worden bezorgd per post (Kazernenlaan 31/1 – 1040 
Etterbeek) of via e-mail (stage@etterbeek.brussels). 
Daarna is een terugbetaling niet meer mogelijk.
Als u te veel hebt betaald, dan is een terugbetaling enkel 
mogelijk als u die schriftelijk aanvraagt (uiterlijk binnen 
een maand na het einde van de stage). De terugbetalingen 
gebeuren in de loop van de maand volgend op de stage.
Stages worden niet terugbetaald:

- als uw kind minstens één dag heeft deelgenomen aan de stage.
- als uw kind werd weggestuurd (zie VARIA).
- als uw kind luizen heeft.
- als u annuleert zonder medisch attest.

INSCHRIJVINGEN 
>  Enkel via de website www.etterbeek.brussels of op afspraak 

(02 627 24 75 of 02 627 25 70).
>  U schrijft uw kind in voor een volledige week.
>  De inschrijving wordt pas bevestigd na ontvangst van het 

volledige bedrag binnen de afgesproken termijn.
De gemeente behoudt zich het recht voor om een stage te 
annuleren als er niet voldoende deelnemers zijn (zie VARIA).

PRIJS
Kinderen die in de gemeente wonen, die zijn ingeschreven in 
het bevolkingsregister van Etterbeek en kinderen die niet in 
de gemeente wonen, maar naar een Etterbeekse school uit de 
volgende lijst gaan genieten een tarief voor Etterbekenaren. 
(een kopie van het schoolattest of een rapport voor het lopende 
schooljaar is noodzakelijk):
Athénée Royal Jean Absil, BICS School, Claire Joie, Collège 
Saint-Michel, Colombe de la Paix, EOS, Ernest Richard, Institut 
de l’Enfant Jésus, Institut Reine Fabiola, Institut Saint-Joseph, 
Institut Saint-Stanislas, Institut Sainte-Anne, Institut Sain-
te-Geneviève, KAE, La Farandole, Les Marronniers, Le Para-
dis des Enfants, Les Carrefours, Lutgardisschool Etterbeek, 
Nederlandse school Prinses Juliana, ‘t Regenboogje, Tehuis.
Zonder attest wordt er geen rekening gehouden met de korting.

BETALINGEN 
Wij moeten de betaling binnen 3 dagen na de inschrijving 
ontvangen op het rekeningnummer BE45 0960 0014 2689 met 
de gestructureerde mededeling die u ontvangt bij bevestiging 
van de inschrijving.
Als u moeilijkheden ondervindt met de betaling , gelieve dan 
contact op te nemen met onze dienst.

VARIA 
-  Om te kunnen deelnemen aan de stages, moet het kind 

zindelijk zijn.
-  Het kind moet zich correct gedragen.
-  Stadsschoenen zijn niet toegelaten in de sportzalen (ook niet 

voor de ouders).
-  In geval van herhaaldelijke incidenten behoudt de dienst 

Stages zich het recht voor om de toegang tot de stages te 
weigeren (in geen geval is dan een terugbetaling mogelijk).

-  De gemeente Etterbeek behoudt zich het recht voor om 
de aangeboden activiteiten te wijzigen in functie van het 
aantal inschrijvingen en de weersomstandigheden. Als die 
wijzigingen niet bevallen, is een terugbetaling mogelijk.

-  Als het kind luizen heeft, worden de ouders verwittigd 
en moeten zij hun kind komen ophalen. Het kind mag pas 
terugkomen na een behandeling en op vertoon van een 
medisch attest.

-  Er zijn geen wijzigingen mogelijk na inschrijving.
- Voor de kleinsten moeten de ouders reservekledij voorzien.

FISCALE ATTESTEN 
De fiscale attesten vindt u aan het einde van elk kalenderjaar 
op ons inschrijvingsplatform.

ATTESTEN VOOR HET ZIEKENFONDS 
De attesten voor het ziekenfonds vindt u op de inschrijvingsweb-
site of u kunt een formulier indienen bij de dienst Jeugd/Stages 
van het gemeentebestuur via e-mail (stage@etterbeek.brussels) 
of telefonisch (02 627 24 75).

SOCIAAL TARIEF 
Voor informatie over de kortingstarieven voor gezinnen in 
moeilijkheden kunt u terecht bij de sociale dienst van Etterbeek 
op het nummer 02 627 24 38.
Documenten die u aan de sociaal assistent moet bezorgen:

-  Recent attest van gezinssamenstelling
-  Bewijs van de huidige inkomsten van alle meerderjarige 

gezinsleden (recentste aanslagbiljet, jaarlijks 
inkomensattest, bedrag van de werkloosheidstoelage, 
bedrag van ziekenfondstoelagen, enzovoort).

-  Attest van de kinderbijslag of bewijs van het laatst 
ontvangen bedrag

-  Kopie van de laatste gas/elektriciteitsfactuur
-  Kopie van de huurovereenkomst of bewijs van het 

huurbedrag
-  Alle buitengewone en terugkerende kosten van het gezin 

die de aanvraag van een kortingstarief rechtvaardigen 
(bijvoorbeeld medische kosten).

Het sociaal tarief is beperkt tot 2 stageweken voor korte 
vakanties en tot 3 stageweken tijdens de zomervakantie.

OCMW 
OCMW-steuntrekkers moeten zich inschrijven via de website 
www.etterbeek.brussels of op afspraak.
Wij moeten binnen 3 dagen een attest van de assistent van het 
OCMW ontvangen om u het kortingstarief te kunnen geven.
Als wij het attest en de betaling niet binnen die termijn ontvan-
gen, wordt de inschrijving voor de stage geannuleerd.

LAATKOMERS
De stages beginnen om 9 uur en eindigen om 16 uur.
Voor het goede verloop en de veiligheid van uw kinderen, sluiten de 
deuren om 9 uur. Geen enkel kind wordt na dat uur nog aanvaard.
Onze opvang is open tot 17.30 uur. Kinderen die na 17.30 uur 
worden opgehaald worden de rest van de week niet meer 
aanvaard. Er is in dat geval geen terugbetaling mogelijk.



DIENST JEUGD – STAGES 
TARIEVEN
Prijs voor Etterbekenaren:   48 € (4 dagen) 

60 € (5 dagen)
Prijs voor  niet-Etterbekenaren:   88 € (4 dagen) 

110 € (5 dagen)

OPGELET: De stages uit deze lijst zijn niet altijd beschikbaar in alle periodes of voor alle leeftijden.
De gemeente behoudt zich het recht voor om de stages aan te passen in functie van de weersom-
standigheden en/of de beschikbare ruimten.
Je vindt een overzicht op onze website www.etterbeek.brussels voor elke nieuwe vakantieperiode.

STAGES LEEFTIJDEN
ONTDEKKENDE KUNSTENAARS

4-5 JAARDe kinderen krijgen de kans om kunst te ontdekken aan de hand van verschillen-
de technieken en activiteiten + 3 uur multi-activiteiten.

LEERLING CHEMICUS
4-5 JAARKennismaking met wetenschappelijke technieken op een leuke en creatieve ma-

nier + 3 uur multi-activiteiten.

BABYCLUB
2,5 JAARIk ontdek, ik voel, ik groei... Opgelet: om te mogen deelnemen, moet het kind 

zindelijk zijn.

FIETSONTDEKKING
4-5 JAARLeren fietsen en kennismaking met de fiets + 3 uur multi-activiteiten.

DANSONTDEKKING
4-5 JAARKennismaking met moderne dans op actuele hits. Optreden aan het einde van de 

week + 3 uur multi-activiteiten.

VOETBALONTDEKKING

4-5 JAAR
Initiatie aan de hand van korte parcours, controle-oefeningen en balvaardigheid. 

Ontwikkeling van individuele en gezamenlijke technieken + 3 uur multi-activi-
teiten.

MINICLUB
3 JAARActiviteiten gebaseerd op spel, ontdekking en plezier, psychomotoriekparcours, ba-

bygym, babybasket, samenwerkingsspelletjes, knutselen en verhaaltjes. Mogelijk-
heid tot middagdutje. Opgelet: om te mogen deelnemen, moet het kind zindelijk zijn.

MINI MULTI-ACTIVITEITEN
4-5 JAARInitiatie met balsporten, miniraketten, crazy games, unihoc, baseball, trampoline, 

kin-ball, samenwerkingsspelletjes

ZWEMONTDEKKING
4-5 JAAR1.30 uur zwemmen + 4.30 uur multi-activiteiten. Watergewenning aan de hand van 

spelletjes. Leren zwemmen: drijven, op de rug/buik, onder water en schoolslag.

VERPLAATSINGEN TE VOET OF MET DE BUS IN FUNCTIE VAN DE BEHOEFTEN VAN DE STAGE



DIENST JEUGD – STAGES  
TARIEVEN
Prijs voor Etterbekenaren:   48 € (4 dagen) 

60 € (5 dagen)
Prijs voor  niet-Etterbekenaren:   88 € (4 dagen) 

110 € (5 dagen)

OPGELET: De stages uit deze lijst zijn niet altijd beschikbaar in alle periodes of voor alle leeftijden.
De gemeente behoudt zich het recht voor om de stages aan te passen in functie van de weersom-
standigheden en/of de beschikbare ruimten.
Je vindt een overzicht op onze website www.etterbeek.brussels voor elke nieuwe vakantieperiode

STAGES LEEFTIJDEN
GEVECHTSSPORT 6-9 JAAR

Verschillende disciplines + 3 uur multi-activiteiten.

LABORATORIUMLIEFHEBBERS
6-12 JAARKennismaking met wetenschappelijke technieken op een leuke en creatieve  

manier, ontdekking van de tips en trucs van de grootste tovenaars, de mysteries 
van kleuren door middel van leuke chemie + 3 uur multi-activiteiten

JONGE KUNSTENAAR
6-12 JAARThemastage. Schilderen, knutselen, schimmenspel, wetenschappen, poppen.  

+ 3 uur multi-activiteiten

AVONTUUR
8-12 JAARKennismaking met de natuur, museumbezoek, kamp bouwen in het bos,  

racespelletjes, uitdagende sporten en crazy games!

DANS 6-11 JAAR EN 
12-14 JAARSpecifieke stage. Moderne dans, funky, reggae, hiphop... Gemengde stage.

VOETBAL* 6-14 JAAR
Specifieke stage: techniek, tactiek, spelletjes en toernooi.

INFORMATICA
6-12 JAARKennismaking met de mysterie van computers aan de hand  

van ludieke activiteiten + 3 uur multi-activiteiten

MAGIE
6-12 JAARKennismaking met de technieken van de beste goochelaars 

+ 3 uur multi-activiteiten

MULTI-ACTIVITEITEN 6-7, 8-9, 10-11 
EN 12-14 JAARInitiatie tot balsporten, raketten, samenwerkingsspelletjes, hockey, boogschieten, 

gevechtskunsten, fietsen, enzovoort. Activiteiten aangepast aan de leeftijd.

ZWEMMEN MULTI-ACTIVITEITEN 6-14 JAAR
1.30 uur zwemmen + 4.30 uur multi-activiteiten.

LEERLING-ANIMATOR
15 JAARKennismaking met verschillende animatietechnieken 

 voor alle leeftijden en rollenspelen.

VERPLAATSINGEN TE VOET OF MET DE BUS IN FUNCTIE VAN DE BEHOEFTEN VAN DE STAGE
*Onthaal in het voetbalstadion Guy Thys, Baron Dhanisstraat 6



WIJ ZOEKEN SPORTIEVE  
EN SOCIOCULTURELE MONITOREN: 

Multisport, zwemmen, dans, psychomotoriek, gevechtssporten, 
koken, artistieke stages... voor de animatie van activiteiten met 
kinderen van 2,5 tot 15 jaar tijdens de schoolvakanties.

GEWENSTE KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN:
Pedagogisch diploma (onderwijzer, leerkracht, opvoeder, kinderverzorger, ge-
brevetteerde animator) of student met ervaring.

De volle leeftijd van 17 jaar hebben.

INTERESSE?
Contacteer de dienst Jeugd/Stages en stuur een gedetailleerde cv naar 
stage@etterbeek.brussels. 
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