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Materialen die beschikbaar zijn in het
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AFSPRAKEN
Enkele kleine afspraken om mee rekening te houden tijdens het verblijf.

ZEEKLASSEN

GEBOUW
DE OESTERPUT
25 jaar geleden gingen we van start met Jeugdverblijf De Oesterput, na
enkele jaren andere jeugdverblijven gerund te hebben vonden we deze plek
aan het water een ideale locatie om ons te vestigen. Na jaren het verblijf
verhuurd te hebben voor jeugdverenigingen als weekend- of zomerverblijf
beslisten we enkele renovaties later dat het tijd was om ons te richten
op een andere doelgroep: scholen & jeugdgroepen met een beperking.
Ons jeugdverblijf is rustig gelegen buiten het centrum van Oostende aan een grote
waterplas waar we tevens ook oesters kweken. Tijdens het verblijf is het ganse
gebouw steeds voor één groep, jullie groep, gereserveerd. Er zijn geen andere
verblijvende gasten.

FACILITEITEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 slaapkamers
7 douches
14 waskranen
4 toiletten
1 toegankelijke badkamer
polyvalente eetzaal
polyvalente speelzaal
ingerichte keuken
terras
graspleintjes & tuin

AANKOMST
Op de dag van aankomst is het gebouw beschikbaar vanaf 16u00. Vroeger
aankomen met bagage en nog een uitstap doen is geen enkel probleem, geef
hiervoor gerust een seintje dan zorgen we dat er een andere ruimte beschikbaar is
om de bagage te plaatsen.
Er wordt een korte rondgang gedaan met de verantwoordelijke leerkracht waarbij
uitleg wordt gegeven over hoe alles werkt, waar wat te plaatsen, enz.
De meeste afspraken & regels die gebruikelijk zijn in het gebouw zijn ook hier in
deze brochure te lezen.
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GEBOUW
AFSLUITEN GEBOUW
Er wordt bij aankomst één sleutel bezorgd die op alle buitendeuren past. Wanneer jullie
op uitstap gaan of ‘s avonds kunnen alle deuren gesloten worden. De keukendeur is
een andere sleutel en kan niet afgesloten worden, op die manier kunnen wij ‘s morgens
binnen om het ontbijt klaar te maken of ‘s avonds voor het avondmaal. Zijn er eventuele
weglopers in de groep, geef dit gerust door op de dag van aankomst dan bekijken we
een andere oplossing.

BINNENKOER
Aansluitend aan het gebouw is een terras,
graspleintjes & vooraan het gebouw een
grotere tuin. Hier kunnen activiteiten doorgaan.
We vragen om zo weinig mogelijk activiteiten
te laten doorgaan op de binnenkoer,
gezien hier een vijver is en toegang tot ons
bedrijfsgedeelte.

ROOKVRIJ GEBOUW
Het volledige gebouw is rookvrij. Wie toch wil roken kan dit buiten doen op het terras
of de binnenkoer. Neem gerust een klein asbakje/potje mee om de peuken in te doen.

INTERNET
Er is internet aanwezig in het gebouw. De wificode wordt bij aankomst aan de leerkracht
mede gedeeld. De leerkracht beslist zelf of deze aan de leerlingen gegeven wordt. De
code is in geen geval ergens zichtbaar in het gebouw of zal niet door onze vrijwilligers
worden gegeven aan de leerlingen zonder goedkeurig van de leerkrachten.

MULTIMEDIA
In het verblijf is er een muziekinstallatie aanwezig. Hierop kan via Bluetooth muziek
afgespeeld worden voor het wekken, bonte avond, enz. We hebben een beamer ter
beschikking voor het organiseren van een filmavond. Deze is standaard niet aanwezig in
het verblijf en dient even gevraagd te worden bij het ontbijt. Voor het aansluiten op deze
beamer is een laptop met VGA aansluiting nodig.
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KAMERS
BESCHIKBAARHEID
Leerkrachten of begeleiders bepalen zelf wie in welke kamer slaapt.
Het aantal kamers dat beschikbaar wordt gesteld hangt af van het aantal leerlingen die
mee zijn. Bij een groep van 20 leerlingen worden bijvoorbeeld slechts 6 kamers (samen
voor 29 personen) ter beschikking gesteld. Je wordt steeds op de hoogte gebracht
welke kamers voor jullie beschikbaar zijn.

VERDELING
Leerkrachten bepalen zelf wie waar slaapt. Bij kleinere groepen van 20 à 25 personen
geven we op voorhand door welke kamers er beschikbaar zijn. Naast de kamerdeur is
er een plaatje met de kamernaam. Hierop mag je gerust een kamerverdeling kleven.
Geef de kamerverdeling op voorhand door dan hangen we ze voor je op.

3 PERSONEN

4 PERSONEN

5 PERSONEN

4 PERSONEN
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7 PERSONEN

4 PERSONEN
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5 PERSONEN

18 PERSONEN
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KAMERS
LAKENPAKKET
Op de dag van aankomst zullen in de kamers lakenpakketten (kussensloop, laken,
hoeslaken) klaar liggen op de bedden. De bedden zullen niet opgemaakt zijn. We
vragen aan de leerkrachten hulp voor leerlingen die nog niet zo goed hun bed
kunnen opmaken zodat ook zij in een opgemaakt bed kunnen slapen.
Heeft er iemand in zijn bed geplast? Laat het ons even weten tijdens het ontbijt.
Leg de lakens & pyjama op een discrete plaats, we wassen ze overdag zodat er ‘s
avonds terug in een proper bed kan geslapen worden.

VUILBAKJES
Op iedere kamer is een klein vuilbakje voorzien voor papiertjes, etensresten, enz.
in te deponeren. Is de vuilbak vol plaats deze dan op de gang. Tijdens het verblijf
worden de kamers niet gepoetst. Wordt er toch iets gemorst of is een te veel zand
in een kamer geef ons gerust een seintje zodat we dit kunnen oplossen.

BIJ VERTREK
Op de laatste dag moeten de kamers vrij zijn voor 9u00 zodat deze gepoetst
kunnen worden. De lakens moeten zelf afgetrokken worden en in de speelzaal
gelegd worden in de juiste mand/kar (zie onder).
Per bed mag nog 1 hoofdkussen en 1 donsdeken blijven liggen.
Bagage mag gerust op de gang of in de speelzaal gezet worden.

=

=
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KEUKEN
GEDEELD GEBRUIK
De keuken kan zowel door jullie gebruikt worden om iets op te warmen, te bakken
of dergelijke. Wij gebruiken de keuken voornamelijk om het ontbijt klaar te maken of
de maaltijden op te warmen. De servieskast blijft steeds open. Indien bekers, glazen,
potjes ’s avonds nog gebruikt worden door de leerkrachten of leerlingen moeten deze
zelf afgewassen & teruggeplaatst worden. Indien in de keuken nog afwas, etensresten
van de vorige avond staan kunnen we niet garanderen het ontbijt klaar te hebben op
het gevraagde uur.

KOELKAST
In de keuken zijn twee koelkasten aanwezig. Eén van deze kan gebruikt worden om
medicatie, frisdrank, aperitief of dergelijke in te bewaren tijdens het verblijf. De andere
koelkast hebben wij nodig voor het volpension.

AFVAL
In het gebouw zijn op verschillende plaatsen kleinere vuilbakjes geplaatst voor de
verzameling van afval. De vuilbakjes van de kamers moeten op de gang staan indien ze
vol zijn en geledigd moeten worden. Buiten aan de keukendeur zijn drie mini containers
te vinden voor de sorteren van het afval. We rekenen er dan ook op dat iedereen mee
helpt voor het sorteren van afval in de juiste container.

RESTAFVAL
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MAALTIJDEN
ONTBIJT
Voor het ontbijt wordt alles op tafel geplaatst, net zoals thuis. Er fruitsap (of
appelsap/multivruchten), melk of chocomelk voorzien. Voor leerkrachten is er
koffie & thee. Voor het ontbijt wordt steeds zoet beleg voorzien, wit en bruin brood,
fruit of yoghurt. Speciale wensen voor het ontbijt zoals vleeswaren, ...moeten op
voorhand besproken te worden.

MIDDAG OF AVONDMAAL
Ons keukenteam bereidt iedere dag een lekkere maaltijd voor de groep.
We maken vooral kindvriendelijke maaltijden die iedereen lust: worst met
appelmoes, balletjes in tomatensaus,... ons menu is doorheen de jaren tot stand
gekomen met uitproberen & evalueren wat de leerlingen er van vinden.
Je kan je voorkeuren van avondmaal online op voorhand doorgeven. Ook zijn er
twee halal-friendly versies die we aanbieden voor de ganse groep.
Het avondmaal wordt bediend in buffetvorm. We voorzien 1 stuk vlees/vis van
180 gram per persoon, er kan gerust een tweede of derde maal voor aardappelen
& groenten aangeschoven worden zolang er voorraad is. Bij het avondmaal is er
dessert voorzien, dit kan een zoet dessert zijn of fruit. Om het afruimen makkelijk te
doen verlopen moeten alle borden, bestek & glazen per tafel verzameld worden.
De stapels worden door de leerlingen naar de buffettafel of keuken gebracht.

ALLERGENEN
We houden graag rekening met medische of godsdienstige diëten. Geef dit uiterlijk
drie weken op voorhand door via het formulier. Zeker halal-vleeswaren moeten wij
enkele weken op voorhand bestellen bij onze leverancier. Indien dit later wordt
doorgegeven of pas de dag van aankomst kunnen geen aanpassingen meer
gemaakt worden.

2022 - 2023
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MAALTIJDEN
VOLPENSION LARGE OF EXTRA LARGE?
Sinds 2020 hebben we twee formules voor het volpension. Bij volpension
large wordt er ‘s morgens na het ontbijt een lunchpakket gemaakt om mee
te nemen. Voor het lunchpakket wordt een baguette of brood voorzien,
keuze in beleg (vleeswaren, kaas,...), een flesje water en een stuk fruit.
In volpension extra large wordt er ‘s middags een lunch voorzien zoals spaghetti,
macaroni, enz.

VIERUURTJE
In beide formules is een vieruurtje inbegrepen. Als vieruurtje wordt steeds een
suikervrij sapje, koek (frangipane, wafel,..) of fruit voorzien. Er wordt iedere dag
afgewisseld tussen fruit & koek.

UREN
Onderstaande uren zijn de uren waar ten vroegste/ten laatste kan gegeten
worden. We vragen om de uren op voorhand door te geven zodat we die kunnen
communiceren met onze vrijwilligers. Tram gemist, nog even langer op het strand?
Geen probleem maar geef ons even kort een belletje of sms’je om dit te laten
weten.

Ontbijt: 7u30 - 9u30
Lunch: 11u30 - 13u00
Avondmaal: 17u30 - 18u30
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SPELMATERIAAL
SPORT- EN SPELMATERIAAL
Tijdens het verblijf stellen we graag een heleboel sport-, spel- en strandmateriaal ter
beschikking. Je kan op voorhand aanvragen welk materiaal je graag zou gebruiken
tijdens het verblijf. We zorgen dat alles klaar ligt op de dag van aankomst.
We vertrouwen op het zorgvuldig omgaan met deze materialen. Schoppen &
emmers na het gebruik graag even uitspoelen zodat deze zandvrij zijn.

OESTERKWEKERIJ
RONDLEIDING
De Oesterput is niet alleen ons jeugdverblijf het staat ook voor onze activiteiten
als oesterkwekerij. Als enige in België kweken wij oesters, het groeiproces van
babyoester tot volwaardige lekkernij wordt uitgelegd tijdens een rondleiding. Kans
om te proeven is er ook. We geven ook een woordje uitleg over krabben en kreeften
en ja hoor je mag ze ook even vasthouden. De rondleiding is inbegrepen voor wie
in volpension extra large verblijft.

KRABBEN VANGEN
Weliswaar één van de meeste memorabele
momenten van de zeeklassen is het krabben
vangen. Een leuke activiteit waarbij leerlingen
zelf met een simpel keukentouwtje & visafval
aan de slag gaan om een krabbetje te vangen.
Het record staat alvast op 62 krabben in 1 uur..
wie doet beter?

2022 - 2023
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AFSPRAKEN
GEBOUW & OMGEVING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Let goed op met ramen & deuren. Laat de deuren niet dichtslaan, zeker bij veel
wind!
Balspelen zijn toegelaten, wees voorzichtig voor ramen & deuren met glas.
De picknickbanken zijn er om op te zitten, niet om op te springen.
Laat geen materiaal (spelmateriaal, schoppen, emmers,...) rondslingeren op het
plein.
Er is een absoluut rookverbod in het gebouw. Wie toch wil roken kan dit buiten
doen. Peuken horen in een asbakje of vuilbak.
Matrassen blijven op de bedden, niet in de gang of op de grond.
Gebruik zo veel mogelijk pantoffels binnenshuis. Er is ruimte voorzien om
schoenen, laarzen, ... te plaatsen bij het binnenkomen.
Let op wanneer bagage op wieltjes van en naar de kamers wordt gebracht.
Zorg dat deze niet aan de muur blijven haperen om schade te voorkomen.
Kauwgom hoort in de vuilbak!
De plafondtegels in de slaapkamers & polyvalente zaal mogen niet naar boven
geduwd worden. Dit kan leiden tot beschadiging van de tegel en alsdus kosten
voor de herstelling ervan.
Plaats zoveel mogelijk bagage onder de bedden. Kleren kunnen in de rekken of
kleerkasten gelegd worden.
De speelzaal is er voor rustige spelen zoals gezelschapsspelen, kaartspelen,
kickertafel,... hier mag geen voetbal of basket gespeeld worden.
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AFSPRAKEN
ORDE & VEILIGHEID
•
•
•
•
•
•
•

Jassen en rugzakken kunnen in de gang met kapstokken gehangen worden.
Schoenen horen in het rek. Laat ze niet rondslingeren in de gang, aan
deuruitgangen, ....
Deuren mogen nooit geblokkeerd worden met tafels of stoelen.
Papiertjes, etensresten, zakdoeken, e.d. kunnen in de vuilbakjes in de gang,
keuken of slaapkamers weggegooid worden.
De vuilbakjes in de slaapkamers worden enkel geledigd indien deze op de
gang staan.
De sanitaire ruimtes worden dagelijks gepoetst. Douchegerief, haarborstels,
tandenborstels moeten terug naar de kamer en kunnen niet in de ruimtes
blijven staan.
Natte handdoeken kunnen opgehangen worden aan de wasrekken.

MAALTIJDEN
•
•
•

Aanschuiven voor het opscheppen van eten laten we tafel per tafel verlopen.
Leerkrachten duiden zelf de eerste/volgende tafel aan.
Indien iedereen klaar is met eten moet de afwas op een stapel naar de buffettafel
of keuken gebracht worden.
We appreciëren het als de leerlingen zelf ook hun tafel afvegen.

BIJ VERTREK
•
•
•
•
•
•
•
•

2022 - 2023

Beddengoed voor het ontbijt op de dag van vertrek van de bedden halen.
Kamers uitvegen met een zachte borstel.
Controleer goed de kamers op verloren spullen, ook onder de bedden.
Per bed mag een kussen, waterafstotende hoes en donsdeken blijven liggen.
Geef ons de sleutel van de deuren
Zorg ervoor dat al het materiaal dat jullie zelf mee hebben gebracht mee is in
de auto of bus.
Materiaal van ons moet in de rekken van de speelzaal teruggeplaatst worden.
Bolderkarren mogen in de speelzaal staan, zandvrij.
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MAALTIJDEN &
MATERIAAL
We proberen alles zoveel mogelijk te digitaliseren, daarom kan je het formulier
maaltijden en deze van het sport- en spelmateriaal online invullen en doorsturen.
https://www.jvcoesterput.be/maaltijden
https://www.jvcoesterput.be/materiaal
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NOODNUMMERS
112 - 101

NOODNUMMER
In een noodsituatie kan je zowel 112 als 101 bellen om zo in contact te komen met
één van de drie hulpdiensten (politie - ziekenhuis - brandweer).

059/41 40 40

ZIEKENHUIS AZ DAMIAAN
Dichtsbijzijnde ziekenhuis vanaf onze locatie.

0475/55 16 14

HUISARTS BOB CASTEUR
Dichtsbijzijnde huisarts waar we als jeugdverblijf steeds beroep op kunnen doen.

059/70 97 98

DOKTER VAN WACHT
Dringende medische hulp tussen 19u00 & 7u00, ook op zat- en zondag &
feestdagen.

0477/52 13 10

UITBATER
We zijn tijdens jullie verblijf bereikbaar voor kleine & grote(re) problemen,
vragen, enz.

2022 - 2023
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