Buitenschoolse Opvang De Klaproos

In onze school bestaat de mogelijkheid de kinderen buiten de normale schooluren toe te vertrouwen aan
de buitenschoolse kinderopvang.
De verantwoordelijken voor deze dienst zijn Suzanne Capiau en Viviane Van Audenhove, bereikbaar op het
nummer 054 42 21 71.
Alle kinderen van de school kunnen van deze dienst gebruik maken, ook al is het maar bij uitzonderlijke
gelegenheid. Het is niet nodig de verantwoordelijken van de opvang hiervan op voorhand op de hoogte te
brengen.
Uurregeling
De school start elke dag om 8u40 en eindigt om 15u50, op woensdag om 11u30 en op vrijdag 15u00. Voor
de tijd aansluitend op de opvang of de school, wordt er een kwartier toezicht gehouden door het team. Op
woensdag is dat een half uur. Hiervoor wordt niets aangerekend.
De opvanguren zijn :
's morgens
's avonds ma-di-do
's avonds vrij
woensdagmiddag

7u30 tot 8u25
16u05 tot 18u00
15u15 tot 18u00
12u00 tot 13u00

De kinderen moeten op tijd worden opgehaald. Verwittig altijd als u uw kind(eren) niet tijdig zal kunnen
ophalen. Voor deze extra tijd vragen wij een vaste vergoeding. Voorziet u dat uw kind(eren) vertrek(t)ken
met een vriend of kennis, verwittig dan vooraf de verantwoordelijke.
De opvang is enkel voorzien op normale schooldagen en niet tijdens verlofdagen. Tijdens de
schoolvakanties en vrije dagen kunnen de kinderen de hele dag terecht bij ‘De speeldoos’. Voor meer info
www.geraardsbergen.be onder de rubriek ‘stadsdiensten’ of telefonisch op
het nummer 054 41 35 13.
Prijs
De prijs bedraagt € 0,40 per begonnen kwartier per kind. Er is een korting voorzien voor ouders met
meerdere kinderen op school. Voor gezinnen met 2 kinderen op school, bedraagt de prijs
€ 0,35 per kind per begonnen kwartier en voor gezinnen met 3 of meer kinderen op school vragen we € 0,30
per kind per begonnen kwartier.
Bij de berekening van de prijs per gezin houden we rekening met de gezinssituatie. Gelieve ons tijdig te
informeren over nieuw-samengestelde gezinnen en co-oudershap. Zo kunnen we correct factureren.
Ouders, die op het moment van betalende opvang, op De Klaproos aan het werken zijn (vergadering, hulp in
de klas,…) hoeven geen opvang te betalen. U meldt dit aan Suzanne of Viviane en u noteert het zelf in het
registratiemapje. Wordt hier niets over vermeld in het registratiemapje, dan kunnen deze kwartieren niet
kwijtgescholden worden.
Voor de kinderen van de team-leden is er gratis opvang binnen de officiële opvanguren, op momenten dat
ze opdrachten uitvoeren die betrekking hebben op hun functie. Bij nieuw-samengestelde gezinnen en coouderschap geldt deze gratis opvang voor alle kinderen die op dat moment onder hun
verantwoordelijkheid/gezag vallen.
De afrekening gebeurt maandelijks via de gedetailleerde rekening die u in uw postvakje bij de ingang van
de school vindt. Achteraan op de factuur vindt u de factuurvoorwaarden.
In mei bezorgt de school een fiscaal attest voor de belastingsaangifte.
Kinderen die te laat worden opgehaald betalen een vergoeding van € 5,95 per begonnen uur en
€ 3,00 administratiekosten per gezin.
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Maaltijd-drank
Blijft uw kind zeer lang in de opvang, dan mag u een extra boterhammendoos, fruit, groente, joghurt, …
meegeven met uw kind. U legt deze extra maaltijd het best ‘s morgens direct in de koelkast bij de opvang
(onder de trap in het gele blok). Verwittig Suzanne en Viviane hiervan, zij zorgen er dan voor dat uw kind
deze op het gepaste moment kan opeten. Op woendag is dat meestal rond 12 uur, de andere dagen tussen
16 en 17 uur. Drank (water) is er altijd beschikbaar.
Praktisch
De kinderen worden 's morgens naar het opvanglokaal in het kleuterblok gebracht en kunnen daar 's
avonds of 's middags (op woensdag) weer afgehaald worden.
Hier wordt dan de eventuele extra maatijd in de koelkast gestopt.
Wanneer de kinderen worden afgezet of opgehaald noteren de verantwoordelijken de aankomst- of
vertrektijd in het registratiemapje, die u dan met een paraaf bevestigt.
Eventueel voorziet u deze van commentaar mocht u vòòr én op school als vrijwilliger gewerkt hebben
tijdens de opvanguren. Dan krijgt u voor deze uren kwijtschelding van de opvangkost.
Vergeet niet uw kinderen af te melden van zodra u op school aankomt op momenten dat er een forum
en/of café georganiseerd wordt. De kinderen, van wie de ouders niet aanwezig zijn bij de start van het
café/forum, moeten in de opvang blijven tot ze opgehaald worden. Meldt u uw kind(eren) niet af, dan wordt
er verondersteld dat uw kind(eren) tot het einde van de opvang gebleven zijn en betaalt u 2u45 opvang per
kind.
Weet ook dat tijdens een café/forum enkel de kinderen die in de opvang zitten, onder de
verantwoordelijkheid van Suzanne en/of Viviane vallen.
Na schooltijd start de opvang van zodra Suzanne of Viviane de schoolbel laten rinkelen.
Ook als kinderen enkele minuten te vroeg afgezet (vòòr 8u25) of te laat afgehaald (nà 16u05 of 12u00)
worden, vallen ze automatisch onder de verantwoordelijkheid van de opvang en dient dit aangerekend te
worden.
Vergeet niet Suzanne of Viviane te verwittigen als u er niet tijdig geraakt
Hebt u vragen ivm de opvang, facturen of andere opmerkingen, dan kan u altijd terecht bij :
*Isabelle, mama van Fien
*Jo of Marianne, administratief medewerkers
*Liesbeth, coördinator.
De Raad van Bestuur van De Klaproos
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