
Huishoudelijk Reglement 

Opvang 

 

Artikel 1   

De inrichter is de freinetschool De Kleine Wereld, vzw. 

Deze wordt bestuurd door een raad van bestuur.  

Adres:  Nokerseweg 105 te 8790 Waregem 

e-mail: info@freinetwaregem.be 

gsm:   0470/41 75 12 

 

Artikel 2 - Opvanglocatie 

Nokerseweg 105 te Waregem (8790) 

 

Artikel 3 - Openingsdagen en –uren 

De opvang is tijdens gewone schooldagen geopend op 

● maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 7u tot 8u30 

● maandag, dinsdag, donderdag van 16u00 tot 18u30 

● woensdag van 12u tot 18u 

● vrijdag van 16.00 tot 18u 

 

De opvang is tijdens vakantie-, pedagogische en vrije dagen geopend van 

● maandag tot en met vrijdag van 7u30 tot 17u30. 

Deze worden in het begin van het schooljaar meegedeeld op de schoolkalender. 

 

De sluitingsdagen vallen op de wettelijke feestdagen, brugdagen en vastgelegde 

vakantiedagen. Deze worden in het begin van het schooljaar meegedeeld.  

 

 

Artikel 4  

De opvang is bedoeld voor kinderen die ingeschreven zijn in De Kleine Wereld, vzw.  

Externe kinderen kunnen ook naar de opvang komen, maar die kunnen geen fiscaal attest 

krijgen.  

 

 

Artikel 5 - Inschrijvingen, vragen en inlichtingen 

Voor de voor- en naschoolse opvang tijdens schooldagen dient er niet op voorhand te 

worden ingeschreven. 

Voor pedagogische studiedagen en opvang in de vakantieperiodes dient er ten laatste 14 

dagen op voorhand ingeschreven te worden via de google forms. Dit wordt op voorhand 

gecommuniceerd. Bij latere inschrijving kan de inschrijving enkel worden goedgekeurd in 

functie van beschikbare plaatsen en wordt er een ander tarief gefactureerd. (zie tarieven) 

 

Artikel 6 – Onze waarden 



De opvang sluit aan bij de visie van de ervaringsgerichte Freinetschool De Kleine Wereld. 

We willen kinderen begeleiden in de groei van hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

met respect voor anderen, de natuur en materiaal.  Iedereen is uniek en daardoor wordt 

het interessant  met anderen samen te spelen en samen te werken. Wij hopen dat de 

kinderen van elkaar kunnen leren en wij van hen. We hopen ook andere mensen te mogen 

verwelkomen , ouders, grootouders,…en ook mensen die een activiteit willen begeleiden. 

We “zorgen” samen voor een goede opvang , kijken uit naar ieders talenten en hopen ook 

veel buiten te mogen spelen. 

Artikel 7 - Ouderparticipatie 

Bij ons zijn alle ouders  of andere  familie steeds welkom, met of zonder vragen. 

Spreek ons gerust aan als je een probleem hebt of een idee . Wie zin heeft om een 

activiteit te begeleiden kan dit altijd met de begeleider bespreken. 

We proberen ouders via brief of e-mail zeker zoveel mogelijk op de hoogte te 

houden van alle nieuwtjes en iedereen kan ons volgen via facebook. 

 

Artikel 8 – Respect voor de opvang 

Ouders van kinderen die dingen opzettelijk stuk maken zullen verzocht worden deze 

te vervangen of te vergoeden. 

Indien er aanhoudend ongepast gedrag tegenover begeleiding, andere kinderen 

en /of materiaal blijft vertoond worden, kan het kind de toegang tot de opvang 

geweigerd worden.  

Dit wordt beslist in samenspraak met de coördinator. Indien je niet akkoord gaat met 

die beslissing kan je een vraag richten aan de Raad van Bestuur om die beslissing te 

herzien. De Raad van Bestuur heeft hierbij de eindbeslissing.  

 

Artikel 9 - Tarieven 

In tegenstelling tot de schoolwerking waar de bijdrage vrijblijvend is, wordt er een 

vergoeding , zie bijlage, aangerekend. 

Ouders die de rekening van de opvang niet betalen, krijgen eerst een aanmaning. 

Bij een tweede aanmaning kan uw kind de toegang tot de opvang ontzegd 

worden. 

Bij te laat afhalen rekenen wij een onkostenvergoeding van 5 euro per kwartier aan 

vanaf het sluitingsuur op die dag. Dit geldt ook voor vakantie-, pedagogische en 

vrije dagen. Dit bedrag komt automatisch mee op de maandelijkse rekening te 

staan. 

Iemand die meermaals te laat komt of de rekening na een tweede aanmaning nog 

niet betaald, kan geschorst worden. Dit wordt beslist in samenspraak met de 

coördinator. Indien je niet akkoord gaat met die beslissing kan je een vraag richten 

aan de Raad van Bestuur om die beslissing te herzien. De Raad van Bestuur heeft 

hierbij de eindbeslissing. 

Opvangdagen waar er geen school is, dient er op voorhand ingeschreven te 

worden. Wie ingeschreven is, wordt ook verwacht. Indien je dan niet aanwezig bent, 



   

dien je toch voor een halve dag (≤5u) €5 te betalen en voor een volledige dag (>5u) 

€ 10,-.  

 

Artikel 10 – Eten en drinken in de opvang 

Kinderen kunnen ’s morgens in de opvang nog hun ontbijt opeten. Hierbij kunnen ze 

een tas melk of chocomelk krijgen. Brikjes worden niet toegelaten. 

Wij bieden voor alle kinderen fruit aan om 16.15u en een boterham om 17.30u. Op 

woensdag kan er geen eten opgewarmd worden, indien het gewenst is dat 

kinderen toch warm kunnen eten raden wij een thermospotje aan. Ze kunnen altijd 

water krijgen bij de maaltijd, indien er soep is op school zal die aangeboden 

worden. Op woensdag bieden wij ook een koek en fruit aan. 

 

Artikel 11 – Brengen en afhalen kinderen 

We vragen de ouders op de inlichtingenfiche in te vullen wie regelmatig het kind kan 

komen afhalen. Indien dit toch uitzonderlijk door iemand anders zou gebeuren, 

gelieve dit dan op voorhand te laten weten. Dit kan per sms of schriftelijk met 

handtekening. We vragen degene die je kind komt ophalen om zijn paspoort te 

tonen bij het afhalen.  

Als je door omstandigheden je kind(eren) te laat komt afhalen verwachten we dat 

je hiervoor telefonisch verwittigd. Er wordt wel een onkostenvergoeding gerekend bij 

het laattijdig afhalen van je kind, deze wordt verrekend op de maandelijkse 

rekening. 

De schoolpoort gaat pas open om 8u20, dan gaan onze opvangdeuren dicht. 

Kinderen die reeds in de opvang zijn mogen blijven tot 8u30 .  

 

Artikel 12 – Ziekte of ongeval van het kind 

Bij ziekte of ongeval wordt eerst naar de ernst van de ziekte of het ongeval gekeken. 

Is het toch aangewezen dat het kind uit de groep gehaald moet worden, 

bijvoorbeeld door hoge koorts, misselijkheid…, dan worden de ouders 

gecontacteerd om hun kind op te halen. 

Bij dringende gevallen kan beslist worden eerst de hulpdiensten te contacteren en 

dan pas de ouders op de hoogte te brengen. Uiteraard zo vlug mogelijk.  

Indien we ongerust zijn en niemand kunnen bereiken wordt op eigen initiatief een 

arts gebeld. 

Medicatie wordt uitzonderlijk toegediend met bewijs van een dokter. 

 

Artikel 13 - Uitstappen 

Bij uitstappen worden de ouders vooraf verwittigd.  



   

 

Artikel 14 - Klachten 

Bij voorkeur geeft het gezin zijn klacht door aan de begeleiders van de opvang. Op 

die manier kunnen we samen naar oplossingen zoeken. 

Daar wij deel uitmaken van de school De Kleine Wereld, kun je ook terecht bij de 

coördinator van de school. 

 

Artikel 15 – Privacy 

De persoonsgegevens van de kinderen en die van de gezinnen worden alleen 

gebruikt in het kader van de kinderopvang. Die gegevens kunnen door de 

betrokkenen worden ingekeken en veranderd indien gewenst. Indien niet meer van 

toepassing zullen de gegevens vernietigd worden. 

De veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens worden 

gewaarborgd. 

Voor het gebruik van foto’s van je kinderen op facebook of andere doeleinden zal 

hetzelfde document gelden van de school, De Kleine Wereld. 

 

Artikel 16 - Verzekering 

Er is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en een lichamelijke ongevallen 

verzekering voor alle kinderen tijdens de opvang. 

 

Artikel 17 - Aanwezigheidsregister 

Dagelijks wordt genoteerd en geregistreerd met de scanner, welk kind hoe lang in 

de opvang blijft. Om discussie te vermijden noteren we in uren en minuten. De 

scanner wordt om de 2 dagen geïnitialiseerd om het correcte uur te tonen. Aan de 

hand van het register wordt de factuur opgemaakt.  

 

Artikel 18 – Wijzigingen in het huishoudelijk reglement 

Elke wijziging van het huishoudelijk reglement zal tijdig en digitaal aan de gezinnen 

worden bezorgd. Indien een schriftelijk exemplaar gewenst is, kan deze opgehaald 

worden in de opvang. 



   

Bijlage 1 – De tarieven 

Opvang voor de start van een schooldag 

Aankomst tussen 7u en 7u15: € 3,30,- 

Aankomst tussen 7u15 en 7u30 € 2,80- 

Aankomst tussen 7u30 en 7u45 € 2,25- 

Aankomst tussen 7u45 en 8.00 € 1,50- 

Aankomst tussen 8u en 8.15 € 0,75- 

 

Opvang na een schooldag 

Vertrek tussen 16u en 16u30 € 1,15- 

Vertrek tussen 16u30 en 16u45 € 2,25- 

Vertrek tussen 16u45 en 17u € 3,00- 

Vertrek tussen 17u en 17u15 € 3,50- 

Vertrek tussen 17u15 en 17u30 € 4,00- 

Vertrek tussen 17u30 en 18u € 5,00- 

Vertrek tussen 18u en 18u30 (niet op 

vrijdag) 
€ 6,00- 

 

Opvang woensdagnamiddag 

Per begonnen half uur rekenen we 1€ aan.  

 

Onkostenvergoeding 

Na sluitingstijd dient er een vergoeding betaald te worden van 5€ per kwartier. Deze 

wordt automatisch toegevoegd op de maandelijkse rekening.  

 

Uitzondering 

Als ouders komen poetsen of oudercontact hebben (max 2uur), wordt er 1,5€/uur 

betaald. Zo kan je kind ook meegenieten van de tussendoortjes.  

 

Opvang op dagen waar er geen school is 

In de vakantie kan je inschrijven voor halve (≤5u) of hele (>5u) dagen. Wie tijdig 

inschrijft (voor de vermelde datum op de inschrijving) betaalt voor een halve dag 10€, 

en voor een volledige dag kost 20€.  

Bij latere inschrijving zal voor een halve dag 13€ en een volledige 25€ gerekend 

worden. 

Op vakantiedagen is er geen maaltijd inbegrepen. Er is wel koek en fruit.  

Wie ingeschreven is, wordt ook verwacht. Indien je dan niet aanwezig bent, dien je 

toch voor een halve dag 5€ te betalen en voor een volledige dag 10€. 

Bij laattijdig afhalen, na sluiten opvang, wordt een onkostenvergoeding gerekend. 


