INTERN REGLEMENT NASCHOOLSE KINDEROPVANG OP WOENSDAGNAMIDDAG

Art. 1 Algemeen




Organiserend bestuur
OCMW Maarkedal
Etikhovestraat 1
9680 Maarkedal
T. 055/39.77.10/11/12 (sociale dienst)
F 055/39.77.19
Email:
conny.goeminne@ocmwmaarkedal.be
bart.vandenabeele@ocmwmaarkedal.be
darline.vandenhende@ocmwmaarkedal.be
Verantwoordelijke kinderopvang
Bart Vandenabeele
Darline Vanden hende (vervangend)

Art. 2: Doelgroep





Het OCMW van Maarkedal organiseert buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van de
basisscholen van Maarkedal.
De doelstelling is om tegemoet te komen aan ouders die nood hebben aan kinderopvang op
woensdagnamiddag tijdens de schoolperiode.
De kinderen worden opgevangen door meerdere gemotiveerde begeleid(st)ers.
Zieke kinderen kunnen spijtig genoeg niet opgevangen worden.

Art. 3: Bereikbaarheid in noodgevallen
In noodgevallen kan U terecht op volgende nummers:
- 055/39.77.12: Bart Vandenabeele
- 055/39.77.10 Darline Vanden hende
- Bij ziekte/verlof/afwezigheid: 055/39.77.11 (Conny Goeminne)
- 055/31.76.13 GBS Maarkedal De Kleine Reus –afdeling Maarke-Kerkem
Art. 4: Verzekering


Voor alle kinderen is er een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen afgesloten bij Ethias.





Zijn niet verzekerd: opzettelijke toegebrachte schade aan materialen of het opzettelijk
toebrengen van lichamelijke letsel(s) bij derden, deze kosten zijn ten laste van de ouders.
Bij ongeval tijdens de opvang worden de personen die vermeld zijn op het
inschrijvingsformulier onmiddellijk gewaarschuwd. Indien nodig wordt ook de dokter of de 112
gewaarschuwd.
In het geval van ongeval dient het formulier van Ethias (“aangifteformulier verzekering tegen
lichamelijke ongevallen”) ingevuld te worden en binnengebracht te worden binnen de 24 uur
bij de sociale dienst van het OCMW van Maarkedal.

Art. 5: Klachtenbehandeling



Ouders kunnen met vragen, opmerkingen of problemen terecht bij de begeleiding of de
coördinator. Elke klacht zowel mondeling als schriftelijk zal genoteerd worden en binnen een
termijn van dertig dagen beantwoord worden.
Elke opmerking of klacht kan ook schriftelijk, met vermelding van persoonlijke gegevens en
ondertekend overgemaakt worden aan: OCMW Maarkedal, tav de sociale dienst,
Etikhovestraat 1 9680 Maarkedal. Elke klacht zal discreet en efficiënt behandeld worden.

Art. 6: Opname- en afhaalbeleid







Voor elk deelnemend kind moet een inschrijvingsformulier ingevuld worden. (zie bijlage 1) Dit
moet per kind slechts één keer ingevuld worden per schooljaar. Indien er zich wijzigingen
voordoen in de familiale situatie moet er een nieuw inschrijvingsformulier ingevuld worden.
Dit inschrijvingsformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd bij de
eerstvolgende opvang. Dit kan ook via de school gebeuren. Het inschrijvingsformulier kunt u
ook downloaden van de website van de gemeente Maarkedal.
De kinderen worden enkel meegegeven met de personen die vermeld staan op het
inschrijvingsformulier.
Enige toegestane afwijking: Door een voorafgaand telefoontje/mail/briefje vanwege één van
de ouders kan het kind worden afgehaald door een andere persoon dan deze die vermeld
staan op het inschrijvingsformulier.
Indien het kind specifieke medicatie neemt, moet dit schriftelijk via een doktersattest op
datum mede gedeeld worden.
Indien het kind niet wordt afgehaald ten laatste een half uur na het voorziene sluitingsuur en
indien er niemand kan bereikt worden zal de politie van Maarkedal verwittigd worden. De
politie zal zich over het kind ontfermen en actief de ouders proberen op te sporen. De politie
wordt tevens ingeschakeld wanneer zowel het kind de toegang tot de bus/opvang ontzegd
wordt alsook niemand te bereiken is.

Art. 7: Openingstijden



Woensdagnamiddag van 12u tot 18u00 (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
De ouders dienen de openingsuren van de opvang te respecteren. Wanneer men vermoedt
dat men te laat zal zijn omwille van ongeval, file, panne… wordt men gevraagd de opvang te
verwittigen, zodat ook de kinderen kunnen gerust gesteld worden.

Art. 8: Adres






Het OCMW van Maarkedal organiseert de buitenschoolse kinderopvang op volgende locatie:
GBS De Kleine Reus afdeling Maarke-Kerkem, Maarkeweg 61, 9680 Maarkedal.
De ouders halen de kinderen op deze locatie af.
De gemeente Maarkedal staat in voor het rechtstreekse vervoer van de kinderen van de
basisscholen van Etikhove en Nukerke naar de locatie waar de buitenschoolse kinderopvang
zal plaats vinden.
De kinderen van de scholen uit Schorisse zullen vervoerd worden met de bus van de Omer
Wattez School. Deze kosten worden eveneens gedragen door het OCMW van Maarkedal.
De kinderen worden tijdens het vervoer begeleid door 1 begeleid(st)er en de buschauffeur.

Art. 9: Tarief




1,00 € per begonnen half uur. Voor kinderen die te laat worden afgehaald zal een vergoeding
van € 2,00 per begonnen kwartier worden aangerekend. Bij het afhalen van uw kind dient U
het aanwezigheidsregister te ondertekenen. Op basis hiervan, zal de eerstvolgende maand
volgend op deze waarin uw kind van de opvang genoot, door de sociale dienst van het OCMW
een factuur worden opgemaakt.
De factuur moet binnen de maand (30 dagen) betaald worden. Bij niet-betaling wordt het kind
de toegang tot de bus/opvangstructuur ontzegd.

Art. 10: Wederzijdse afspraken




Voor die aangelegenheden waarin het huishoudelijk reglement niets voorziet beslist de
OCMW-Raad.
Zowel de verantwoordelijke als de begeleidsters ter plaatse dienen zich aan het
beroepsgeheim te houden, vertrouwelijke informatie mag niet worden doorgegeven.
Er worden geen maaltijden, koekjes of drankjes voorzien. Indien gewenst kan U uw kind een
boterham, koek of drankje meegeven naar de opvang. Gelieve uw kind dan ook een gezond
tussendoortje mee te geven (fruit). Ook suikerhoudende dranken zijn verboden.

Art. 11: Inschrijvingsbeleid.
De inschrijving van het kind dient te gebeuren ten laatste de maandag voorafgaand aan de
woensdagnamiddag, vóór 17 uur. Ouders die hun kind ingeschreven hebben en die na
maandag 17u. afbellen of die geen gebruik maken van de opvang zullen een vergoeding
betalen ten bedrage van 6 euro, tenzij zij dit om reden van ziekte van het kind dienen te doen.
Deze ziekte zal moeten gestaafd worden aan de hand van een medisch attest.
Deze vergoeding van 6 euro wordt begrensd tot 6 euro per gezin, ongeacht het aantal kinderen
uit een zelfde gezin die ingeschreven waren voor de opvang en hiervan geen gebruik maken.
Andere gemotiveerde afwezigheden zullen aan het Vast Bureau worden voorgelegd.
Ouders die hun kinderen onaangekondigd naar de opvang sturen zullen bovenop de normale
vergoeding die zij voor de opvang dienen te betalen, hiervoor eveneens een vergoeding van 6
euro dienen te betalen. Deze vergoeding wordt tevens begrensd tot 6 euro per gezin.

Hierbij verklaar ik het reglement te hebben ontvangen en gelezen.
Voor akkoord,
Ouders van:…………………………………………………………………………………….
Adres:
…………………………………………………………………………………………………..
School en klas:
…………………………………………………………………………………………………..
Datum:
…………………………………………………………………………………………………..
Handtekening(en)
Ouder 1

Ouder 2

