Voor- en naschoolse kinderopvang
Geachte ouders,
Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende
BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken.
’s morgens
’s namiddags
woensdagnamiddag

vanaf
vanaf
vanaf

6u30 tot 8u00
16u30 tot 18u30
12u00 tot 18u00

’s Morgens voorzien wij chocomelk of water voor de kinderen.
In de namiddag krijgen zij naast de chocomelk of water ook een boterham
aangeboden.
Op woensdag brengen de kinderen een lunchpakket mee. Soep of koffie worden
aangeboden zonder meerprijs.
Uiteraard hangt aan deze dienst een prijskaartje.
Wij doen ons uiterste best om de kosten zo laag mogelijk te houden.
Het tarief van de kinderopvang bedraagt €1 per begonnen half uur. Maandelijks
maken wij een afrekening op die dan wordt meegegeven via het schriftje of de
schoolagenda van uw kind(eren). U kan het verschuldigde bedrag dan
overschrijven op de rekening van de school.
Het lokaal van de kinderopvang bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping in het
hoofdgebouw, naast de overdekte speelzaal. Het lokaal is te bereiken via de rode
deur, waar zich ook de boekentassenrekken bevinden.
Om veiligheidsredenen voor de kinderen en de begeleiders van de kinderopvang is
de school tijdens de uren van de kinderopvang via slechts één ingang te bereiken:
via de Kattestraat.
Gelieve hiermee rekening te houden wanneer u uw kind(eren) ’s morgens brengt
of ’s avonds ophaalt.
Wij weten dat voor vele ouders een dienstverlening zoals de voor- en naschoolse
kinderopvang van groot belang is.
Om de goede werking ervan te kunnen behouden, vragen wij U om de afrekening
stipt te betalen. Wij moeten immers ook onze begeleiders kunnen betalen.
Na de paasvakantie krijgt u van ons de nodige fiscale attesten voor de
belastingen.
Bij deze zouden we u ook willen vragen de gegevensfiche achteraan het
reglement in te vullen en ons terug te bezorgen. Geef aub een telefoonnummer
op (ev. gsm) waarop wij u in geval van nood kunnen bereiken.

Met uw vragen en eventuele klachten kan u steeds terecht op het secretariaat
van de school tel. 054/41.31.69 of bij de verantwoordelijke van de kinderopvang:
0477/33.10.87.
Mogen wij uw bijzondere aandacht vestigen op de volgende punten
(uit het reglement schoolopvang):








De leerling moet de begeleidster van de opvang gehoorzamen.
Het is verboden alleen de opvang te verlaten zonder schriftelijke
toestemming.
Na het verlaten van de opvang bevindt de leerling zich niet meer onder de
hoede van de begeleidster van de opvang. De ouders dragen vanaf dat
moment de volle verantwoordelijkheid.
De ouders moeten de nodige voorzieningen treffen om het/de kind(eren)
tijdig af te halen.
Vanaf 3 aanmaningen bij niet-betaalde maandelijkse afrekening kan uw kind
de toegang tot de opvang geweigerd worden en dit tot het verschuldigde
bedrag betaald is.
De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aanbrengt.
Bij dringende gevallen zijn de begeleidsters, tijdens hun dienst, steeds te
bereiken op het nummer 0477/33.10.87.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn en wensen u het allerbeste.
Met voorname hoogachting
De Directie

Anny Gierts
Directeur

REGLEMENT Kinderopvang BSGO Dender
ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE KINDEROPVANG
* Er is opvang voorzien
's morgens van 6u30 tot 8u00,
's avonds van 16u30 tot 18u30,
woensdagnamiddag van 12u00 tot 18u00.
* Het tarief van de kinderopvang bedraagt €1 per begonnen half uur. Maandelijks
maken wij een afrekening op die dan wordt meegegeven via het schriftje of de
schoolagenda van uw kind(eren). U kan het verschuldigde bedrag dan
overschrijven op de rekening van de school.
Bij niet-betaling sturen wij u een aanmaning waarvoor wij € 5 administratiekosten
per aanmaning aanrekenen. Na 3 aanmaningen beschouwen wij uw kind(eren) als
niet meer ingeschreven in de opvang en zien wij ons genoodzaakt een incassobureau in te schakelen.
* Sinds 01/01/07 kunnen wij ook fiscale attesten afleveren. Uiteraard vragen deze
maatregelen meer werk van onze begeleiders. Zij moeten dan ook nauwgezet
noteren wanneer de kinderen de opvang verlaten, dit i.v.m. de fiscale attesten.
Wij vragen hiervoor om uw begrip. Er kunnen slechts fiscale attesten worden
uitgeschreven voor bedragen die ook werkelijk in dat kalenderjaar zijn betaald!
* Voor de prijs die u voor de kinderopvang betaalt, krijgen de kinderen om 16u30
een boterham met choco of confituur en een drankje (chocomelk of water). Dit
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Op woensdagmiddag brengen de kinderen hun eigen lunchpakket mee van thuis.
Vanuit de kinderopvang hebben de kinderen de keuze uit verse soep, koffie of
water. Om 16u krijgen ze boterhammen met een drankje.
* De kinderen van de lagere school blijven tot 17u in de studie en worden dan
door een leerkracht naar de kinderopvang gebracht. Zo hebben de kleuters de
gelegenheid om eerst hun boterham te eten.
* Bij deze zouden we u ook willen vragen bijgevoegde korte gegevensfiche in te
vullen. Geef aub een telefoonnummer op (ev. gsm) waarop wij u in geval van
nood kunnen bereiken.
* Wanneer u door onvoorziene omstandigheden uw kind(eren) niet op tijd kan
komen afhalen, vragen wij u de begeleiders van de opvang te verwittigen op het
nummer 0477/33.10.87.
Wanneer een ouder de bovenvermelde uren herhaaldelijk niet respecteert,
mogen onze begeleiders uw kind(eren) naar het politiebureau in de
Lessensestraat te Geraardsbergen brengen.

* Mocht u als ouder een probleem opmerken bij uw kind i.v.m. de kinderopvang,
aarzel dan niet om ons dit te melden. Wij zouden dit zeer op prijs stellen, en
enkel op die manier kan één van de verantwoordelijken het probleem in alle
discretie aanpakken.
WAT WORDT ER VAN U EN UW KIND(EREN) VERWACHT ?
Om de kinderopvang vlot en ordelijk te laten verlopen, zetten wij graag nog even
enkele zaken op een rijtje.
* De kinderen worden geacht te luisteren naar de begeleiders en hun gezag te
respecteren, zodat de kinderopvang ordelijk kan verlopen. Wanneer wij
herhaaldelijk moeten vaststellen dat een kind zich niet aan de regels kan houden,
stellen wij de directie van de school hiervan op de hoogte en zal die de nodige
maatregelen treffen.
* Wanneer u 's morgens uw kind(eren) naar de kinderopvang brengt, en/of
wanneer u hen 's avonds komt ophalen, vragen wij u om u aan te melden bij onze
begeleiders, zodat zij de aankomst- en/of vertrektijd juist kunnen noteren. Dit is
belangrijk i.v.m. de veiligheid van de kinderen (is een kind reeds aanwezig of
reeds afgehaald?) en i.v.m. de fiscale attesten.
* Kinderen kunnen de opvang enkel verlaten wanneer zij door een in de
bijgevoegde gegevensfiche vermelde persoon worden afgehaald. Kinderen kunnen
de opvang niet verlaten na het ontvangen van een sms of belletje op hun gsm.
Doen zij dit toch, dan kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld bij
ongevallen.
* Bij het binnenkomen in de opvang wordt van de kinderen gevraagd dat ze hun
boekentassen op een ordentelijke manier in de daartoe voorziene kast plaatsen
en hun jassen aan de kapstok hangen.
* Bij het eten van de boterhammen of het nuttigen van een drankje zien wij graag
dat de kinderen rustig binnen blijven zitten op de banken.
* In de opvang worden kleurpotloden en kleurstiften ter beschikking gesteld van
de kinderen. Om ruzies en beschadiging te vermijden, verzoeken wij u om uw
kind(eren) niet de eigen kleurpotloden en stiften te laten gebruiken.
* In de opvang is allerhande speelgoed aanwezig. Wij verwachten van de kinderen
dat zij daar rustig mee spelen en dat zij daar zorg voor dragen. Dit houdt ook in
dat het gebruikte speelgoed wordt opgeruimd wanneer de kinderen de opvang
verlaten.
* Wanneer u opmerkingen heeft die kunnen bijdragen tot een betere organisatie
van de opvang, kan u ons steeds contacteren. Wij staan altijd open voor
dergelijke tips!
Nuttige nummers:
GSM kinderopvang : 0477/33.10.87
Basisschool Dender : 054/41.31.69

GEGEVENSBLAD
terug te bezorgen aan de kinderopvang a.u.b.
1a. Voornaam, naam en klas van de kinderen die naar de opvang komen:

1b. Adres:

2. Momenten waarop uw kind(eren) naar de opvang zal (zullen) komen:
 's morgens
 's avonds
 op woensdagnamiddag
3. Telefoonnummer of gsm-nummer waarop wij u steeds (in geval van nood)
kunnen bereiken:
4. Perso(o)n(en) die het kind / de kinderen komt/komen brengen en/of ophalen:

5. Wanneer uw kind de opvang zonder begeleiding mag verlaten voor
muziekschool of sportvereniging, gelieve dan hier de dag en het uur te noteren:

6. Andere gegevens die u ons wil meedelen en die van belang kunnen zijn i.v.m.
uw kind(eren),
bijv. allergieën, geneesmiddelengebruik…:

Ondergetekende, ouder(s) van de onder 1. vermelde kinderen, verklaart het
reglement van de kinderopvang te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.
Datum:
Naam ouder(s):
Handtekening:

