Buitenschoolse kinderopvang SBS
VZW Ouderraad OPV
Pieter Vanhoudtstraat 44
3582 Koersel

Afsprakennota Buitenschoolse opvang
schooljaar 2015-2016
•

De voor- en naschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de
VZW Ouderraad Pieter Vanhoudt Koersel en is enkel toegankelijk voor
de schoolgaande kinderen van de Stedelijke Basisschool te Koersel
van wie de ouders werken.

•

Voorschools is de opvang geopend vanaf 7.00u tot 8.30u, naschools van
15.15u tot 17.45u en op woensdag van 12.15u tot 16.15u.

•

Volgende tarieven gelden:
• € 0.90 per half uur / per kind
• € 0.68* per half uur / per kind voor 2 of meer kinderen binnen hetzelfde
gezin.
*OPGELET: Dit voordeeltarief kan enkel toegepast worden indien de
kinderen gelijktijdig in de opvang verblijven en dezelfde aankomst- en
vertrekuren hebben!

•

We vragen inschrijvingskosten op het moment van inschrijven. Deze dienen
contant betaald te worden bij het indienen van het inschrijvingsformulier. De
tarieven zijn € 5.00 voor het 1ste kind en € 3.75 vanaf het 2de kind.

•

Algemene afspraken

•

De opvang is enkel toegankelijk voor kinderen van werkende ouders, bij
twijfel mogen we een werkgeversattest vragen.

•

Kinderen kunnen alleen opgevangen worden als de opvang in bezit is van
de volledig ingevulde inschrijvingsfiche.

•

Wanneer u met uw kind aankomt of vertrekt, geeft u steeds een seintje aan
de opvangbegeleiding, om o.a. het juiste aankomst- of vertrekuur te kunnen
noteren. Indien dit niet gebeurt, wordt automatisch het maximumbedrag
aangerekend voor dat opvangmoment.

•

Kinderen worden door hun ouders afgehaald in de opvang en mogen dus
niet op eigen houtje naar huis. Uitzonderingen hierop dienen vooraf
schriftelijk of telefonisch gemeld te worden.

•

Indien uw kind niet afgehaald wordt binnen de normale openingstijden, wordt
er automatisch een administratieve kost van €5.00 aangerekend.

•

Kinderen kunnen pas gebruik maken van de opvang als ze zindelijk zijn.

•

Er wordt geen speelgoed of ander waardevol materiaal meegebracht. De
opvang kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade of
verlies.
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•

We vragen om de poort steeds met de hendel te sluiten voor de veiligheid
van uw kinderen.

•

Indien uw kind allergisch is voor bepaalde medicatie of voedingsmiddelen,
gelieve dan de opvangverantwoordelijke hiervan op de hoogte te brengen.

•

In geval van het toedienen van medicatie, gelieve bijgevoegd formulier in te
vullen en aan de opvangbegeleiding te bezorgen.

•

Bij ziekte of ongeval wordt eerst geprobeerd de ouders te bereiken en indien
nodig, wordt de schoolarts gecontacteerd.

•

Gelieve zelf voor eten te zorgen. Uit ervaring weten we dat de kinderen
honger hebben na een dagje school.

•

Water is altijd gratis ter beschikking. Er is ook sinaasappelsap, appelsap en
multivruchtensap beschikbaar in de opvang. Deze kan aangekocht worden
tijdens de opvanguren en wordt mee gefactureerd op het einde van de
maand. Ook koek is er beschikbaar aan dezelfde prijs. Prijs per drankje/
koekje is € 0.50 per stuk.

•

Er is een mogelijkheid tot huiswerk maken en dit van 15h45 tot 16h30 op
maandag, dinsdag en donderdag. Dit op eigen initiatief en zonder extra
begeleiding.

•

Maandelijks wordt de rekening opgemaakt en per gezin een
overschrijvingsformulier per mail verstuurd. Het is mogelijk om kinderen in
co-ouderschap gescheiden facturen te bezorgen. Beide ouders moeten dan
apart een inschrijvingsformulier invullen.

•

De betalingen dienen te gebeuren binnen de 15 dagen, zo niet kunnen
administratieve kosten van € 5.00 per week aangerekend worden.

•

Bij herhaaldelijke niet-betaling kan uw kind geweigerd worden in de opvang
en zal de directie hiervan steeds op de hoogte gebracht worden.

•

Jaarlijks worden fiscale attesten opgemaakt, enkel voor de kosten van de
opvang zelf. Administratieve kosten, inschrijvingskosten, drank en koek
komen hiervoor niet in aanmerking.

We verwachten dat elk kind zich houdt aan de regels van de opvang.
Alle ouders die gebruik maken van de kinderopvang gaan akkoord met de
afsprakennota.
Voor verdere informatie of voor inschrijving van uw kind mag u altijd contact
opnemen met de opvangbegeleiding tijdens de openingsuren van de opvang.
Het GSM-nummer van de opvang = 0477 / 45 49 43
Website ouderraad = www.opv-koersel.be
E-mail opvang: opvang@opv-koersel.be
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Inschrijvingsformulier
Buitenschoolse Kinderopvang 2015-2016.
Algemene gegevens: gelieve in DRUKLETTERS in te vullen AUB!
De Heer, Mevrouw, Familie (schrappen wat niet past)
Naam:
.......................................................................................................................
Adres:
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
Facturatie adres (indien niet hetzelfde als hierboven):
……………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………….……..
Telefoonnummer: …………………………….………………………………………………..
E-mail:
..…………………………………………………………………………………….
Facturen worden enkel via mail verstuurd !
Gegevens papa:
Naam:
……………………….…………………………………………………………….
Beroep:
………………………..……………………………………………………………
Werkgever: ……………………………………………………………………………………..
Telefoon werk:
…………………………..…………………………………………………
GSM papa: ……………………………………………………………………………………..
Gegevens mama:
Naam:
…………………………………………………………………………………….
Beroep:
…………………………………………………………………………………….
Werkgever: ……………………….……………………………………………………………
Telefoon werk:
…………………………………………………………………………….
GSM mama: …………………………………………………………………………………….
Eventuele personen te verwittigen in geval van nood:
……………………….……………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Aankruisen welke dagen uw kinderen naar de opvang komen (ongeveer, niet bindend)
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Voor school
Na school
Mijn kind mag een koek kopen: Ja / Nee (schrappen wat niet past)
Mijn kind mag een drankje kopen: Ja / Nee (schrappen wat niet past)
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Vrijdag
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Gegevens kinderen: 2015-2016
Huisdokter + telefoonnummer: ………………………………………………………………….
Kind 1
Naam kind : …………………………………………………………………………………………
Geboortedatum:
…………………………………………………………………………………
Geboorteplaats:
…………………………………………………………………………………
M/V (schrappen wat niet past)· Huiswerk maken: Ja / Nee (schrappen wat niet past)
Klas:…………………… juffrouw/meester:………………………………………………………...
Opmerkingen (allergieën,….):
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Kan eventueel ook afgehaald worden door: (indien niet ouder)………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….......
Kind 2
Naam kind : …………………………………………………………………………………………
Geboortedatum:
…………………………………………………………………………………
Geboorteplaats:
…………………………………………………………………………………
M/V (schrappen wat niet past)· Huiswerk maken: Ja / Nee (schrappen wat niet past)
Klas:…………………… juffrouw/meester:……………………………………………..………….
Opmerkingen (allergieën,….):
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Kind 3
Naam kind: ………………………………………………………………………………………....
Geboortedatum:
…………………………………………………………………………………
Geboorteplaats:
…………………………………………………………………………………
M/V (schrappen wat niet past)· Huiswerk maken: Ja / Nee (schrappen wat niet past)
Klas:…………………… juffrouw/meester:……………………………………………..………….
Opmerkingen (allergieën,….):
…………………………………………………………...……..
………………………………………………………………………………………………………....

Kind 4
Naam kind: …………………………………………………………………………………..……..
Geboortedatum:
…………………………………………………………………………………
Geboorteplaats:
…………………………………………………………………………………
M/V (schrappen wat niet past)· Huiswerk maken: Ja / Nee (schrappen wat niet past)
Klas:…………………… juffrouw/meester:………………………………………..……………….
Opmerkingen (allergieën,….):
…………………………………………………………...……..
………………………………………………………………………………………………………....
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de afsprakennota en betaald hierbij de
inschrijvingskosten.
Datum:……………………………………………………………………………………….……….
Handtekening:……………………………………………………………………………………….
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ATTEST TOEDIENEN MEDICATIE OP DE OPVANG 2015-2016
Geachte ouder(s),
De laatste jaren wordt in toenemende mate gevraagd aan opvangbegeleiders om
medicatie toe te dienen tijdens de opvang.
Graag hadden wij hieromtrent de volgende afspraken gemaakt:
- Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat medicatie tijdens de opvang
moet worden toegediend.
- Indien toch medicatie op de opvang moet worden toegediend, is het noodzakelijk
dat het onderstaande attest door de ouder of de behandelende arts wordt ingevuld.
- De opvangbegeleiders kunnen op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld
worden voor de neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het
toedienen van de medicatie.
Bij twijfel of vragen vanuit de opvang kan het nodig zijn dat de clb-arts contact opneemt
met uw huisarts.
Met vriendelijke groeten,
De Opvangbegeleiding

Attest van de ouder(s) of behandelende arts, te overhandigen aan de
opvangbegeleiders
Naam en voornaam van het kind:……………………………………………………………
Naam van de medicatie:

……………………………………………………………
……………………………………………………………

Dosis:

……………………………………………………………

Periode van toediening tijdens de opvang:

van ………………. tot ………………………..

Tijdstip van toediening tijdens de opvang:………………………………………………………
…………………………………………………

Stempel en handtekening van arts
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of

Handtekening ouder

