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Inleiding 

In dit huishoudelijk reglement komt u te weten welke de algemeen geldende afspraken, 

voorschriften en wederzijdse rechten zijn die in het kinderdagverblijf toegepast worden. 

Het huishoudelijk reglement vormt samen met de schriftelijk overeenkomst en 

inlichtingenfiches de basis voor de samenwerking tussen contracthouders (ouders) en het 

kinderdagverblijf.  

ART 1 Gegevens over de Organisator en de kinderopvanglocatie 

1.1 DE ORGANISATOR 

De organisator van de kinderopvang is: 

 v.z.w. Kinderopvang Scholengroep 27 

Ondernemingsnummer: 0891.472.365 

Maatschappelijke zetel: Leon Spilliaertstraat 29 8400 Oostende  

Organisator: De HR Guy Ghysels, Secretaris 

e-mail: guy.ghysels@vesaliusinstituut.be 

telefoon: 0486 95 44 99 

1.2 DE KINDEROPVANGLOCATIE 

 Kinderdagverblijf: t’Groeiboompje 

 Adres: Henry Serruyslaan 28, 8400 Oostende 

    Plaatselijk verantwoordelijke: Mevr Mireille Simons 

 Telefoon: 0492 72 62 43 

 E-mail: mireille.simons@degroeiboom.be 

1.3 OPENINGSDAGEN -EN UREN 

Het kinderdagverblijf is open op: 

Maandag:  7:00 tot 18:00 

Dinsdag: 7:00 tot 18:00 

Woensdag: 7:00 tot 18:00 

Donderdag: 7:00 tot 18:00 

Vrijdag:  7:00 tot 18:00 

1.4 SLUITINGSDAGEN 

Het kinderdagverblijf is gesloten op: 

mailto:guy.ghysels@vesaliusinstituut.be
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1° zaterdag en zondag. 

2° wettelijke feestdagen 

3° Volgende dagen (zie bijlage 1 “sluitingsdagen “)  

Deze sluitingsdagen worden ook vanaf 15 december aangekondigd op het infobord in het 

kinderdagverblijf en meegegeven via het heen-en weerschriftje  

Art 2 Bereikbaarheid van de kinderopvanglocatie in noodgevallen 

Het kinderdagverblijf is tijdens de openingsuren steeds bereikbaar op het telefoonnummer 

0492 72 62 43 Buiten de openingsuren kun je steeds een boodschap inspreken of een e-

mail sturen naar mireille.simons@degroeiboom.be.  

De boodschap wordt zo vlug mogelijk beluisterd en indien nodig wordt onmiddellijk contact 

opgenomen met bevoegde personen. Ook e-mail wordt dagelijks gecontroleerd en 

behandeld. 

Ingeval van uiterste nood en wanneer de plaatselijk verantwoordelijke niet bereikbaar is, 

kan contact opgenomen worden met de verantwoordelijke van het organiserend bestuur, 

De Hr Guy Ghysels , 0486 95 44 99. 

Contactgegevens van Kind en Gezin 

Kind en Gezin 

Hallepoortlaan 27 

1060 Brussel 

telefoonnummer Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 

via het contactformulier op de website van Kind en Gezin: 

http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp 

Art 3 Pedagogisch beleid 

3.1 PEDAGOGISCHE VISIE  

“Goede pedagogische kwaliteit heeft langdurige positieve effecten op 

de sociale, de emotionele, de verstandelijke, de morele en de 

taalontwikkeling van kindjes” 

De begeleidsters van het kinderdagverblijf dragen bij aan de aangename sfeer die in het 

kinderdagverblijf heerst, zodat elk kind zich goed in zijn vel kan voelen. Kinderen worden 

uitgedaagd en verbinden zich met de mensen en de wereld rondom hen. Samen met ouders 

werken ze mee aan de opvoeding en proberen ze ouders te steunen in de 

opvoedingsverantwoordelijkheid die zij dragen. 

Het kinderdagverblijf wil een plaats zijn waar elk kind ,ouders en medewerker zich thuis 

voelen. Ze creëren gelijke kansen voor alle kindjes maar ook voor hun ouders, zodat alle 

kindjes zich fysisch, emotioneel en sociaal kunnen ontwikkelen op  eigen tempo. (voor 

http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp


6 
 

meer informatie zie kwaliteitshandboek vanaf 1 april 2016 te bezichtigen in het 

kinderdagverblijf). 

3.2 OUDERPARTICIPATIE 

Het kinderdagverblijf is erop gericht ouders op elk moment te informeren en te betrekken 

bij de werking van het kinderdagverblijf. Zo worden ouders dagelijks mondeling en 

schriftelijk (via heen –en weerboekje) op de hoogte gebracht van het verloop van de dag 

van hun kind. 

Nieuwe ouders krijgen een uitgebreide rondleiding in het kinderdagverblijf alvorens in te 

schrijven. Ook worden ouders extra aangemoedigd deel te nemen aan ons wenprogramma 

(zie verder). Zodat kindjes en ouders het kinderdagverblijf en de begeleidsters beter te 

leren kennen.  

3.3 BELEID ROND (BORST)VOEDING 

In het kinderdagverblijf kunnen ouders zowel kiezen voor flessenvoeding als voor 

borstvoeding. Telkens worden daaromtrent praktische afspraken gemaakt. De 

kindbegeleiders gaan steeds heel hygiënisch tewerk bij het hanteren van voeding. Ouders 

worden verantwoordelijk gesteld voor het onderhoudt van de flesjes en verdeeldoosjes. 

Wel worden afspraken gemaakt omtrent tijdstip en dosering van voeding. Ook kunnen 

moeders ervoor kiezen borstvoeding toe te dienen in het kinderdagverblijf maar dit wordt 

steeds op maat van het kind en zijn moeder afgesproken. 

Vaste voeding wordt door het kinderdagverblijf verzorgt. Allergieën moeten ouders zeker 

melden, zodat de menu kan aangepast worden. Bij andere aanpassingen van het menu 

door bijvoorbeeld geloofsovertuiging,… worden de opties met de ouders besproken en 

vastgelegd in het opvangcontract.  

ART 4 Prijsbeleid 

4.1 BASISPRINCIPE 

Voor het aanrekenen van de opvang wordt het principe ‘opvang bestellen is opvang 

betalen’ toegepast. Er kan enkel van deze regeling afgeweken worden wanneer een 

gerechtvaardigde afwezigheid kan ingeroepen worden. 

a. Regeling voor gerechtvaardigde afwezigheden  

Basisprincipe : “Elke afwezigheid dient vooraf gemeld aan het kinderdagverblijf” 

Bij afwezigheid op een gereserveerde dag kunnen contracthouders in bepaalde 

omstandigheden een gerechtvaardigde afwezigheid inroepen. Gerechtvaardigde 

afwezigheden moeten niet betaald worden. Hierin bestaan verschillende mogelijkheden: 

Respijtdagen 

Contracthouders krijgen een pakket ‘respijtdagen’ toegekend door het kinderdagverblijf, 

waarvoor ze niet moeten betalen 
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“Een respijtdag is een aantal bestelde opvanguren waarop het kind afwezig kan zijn, 

ongeacht de reden. Op voorwaarde dat de ouder de kinderbegeleider van de 

afwezigheid verwittigt en dit ten laatste 1 uur na de start van de bestelde 

opvanguren.” 

Deze respijtdagen worden per kalenderjaar vastgelegd en staan in verhouding tot de 

gereserveerde opvangbestelling. Contracthouders kunnen deze toegekende respijtdagen 

inroepen op afwezigheidsdagen van het kind zonder hiervoor een reden op te geven. 

(1 halve dag = opvangdag van minder dan 5 uur, 1 volle dag= opvangdag van 5 uur of 

meer.) 

 

Uw opvangbestelling bevat: Aantal respijtdagen 

5 volle dagen 18 

4 volle dagen 14 

3 volle dagen 10 

2 volle dagen 6 

1volle dag 2 

Minder dan 1 volle dag per week 0 

Een voltijds opvangbestelling geeft recht op maximum 18 respijtdagen. Een voltijds opvangbestelling is een 

bestelling van 5 volle dagen per week (=5 dagen waarbij de verblijfsduur per opvangdag >5u of =5u is) Bij een 

deeltijds opvangbestelling wordt het aantal respijtdagen à rato berekend. Bij bestelling van 1.5 dagen wordt 1 

opvangdag gerekend) 

Afwezigheidsdagen 

Bovenop dit pakket toegekende respijtdagen kunnen afwezigheidsdagen omwille van 

onderstaande situaties door het kinderdagverblijf beschouwd worden als gerechtvaardigde 

afwezigheid: 

● Afwezigheid wegens ziekte van het kind, die gestaafd wordt met een 

doktersattest, kan als gerechtvaardigde afwezigheid worden ingeroepen. 

● Afwezigheid van het kind omwille van een tijdelijke vermindering van het 

werkregime van de contracthouder, mits een bewijs of verklaring op eer. 

● De toegekende dagen jaarlijks gezinsverlof die opgenomen kunnen worden 

voor de gezinsvakantie, mits schriftelijke aankondiging (vb heen en 

weerschriftje , e-mail ) 30 kalenderdagen voor aanvang afwezigheid. 

● Specifieke gezinsgebeurtenissen kunnen aanleiding geven tot het toekennen 

van gerechtvaardigde afwezigheid. Hiervoor moet de contracthouders 

contact opnemen met de verantwoordelijke van het organiserende bestuur 

op. Deze beslist of en hoeveel dagen als gerechtvaardigde afwezigheid 

aangeroepen kunnen worden. 

Wijziging opvangplan 

Elke vraag voor wijziging van het opvangbestelling (omwille van verlof/geplande 

afwezigheid / veranderde situatie  etc. v.d. contracthouder) dient minstens 30 

kalenderdagen op voorhand ingediend via het heen-en weerschriftje en wordt 

binnen de 7 kalenderdagen door de organisator al of niet ingewilligd via een mededeling 

in het heen-en weerschriftje. 
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b. Regeling voor ongerechtvaardigde afwezigheden  

Voor elke andere afwezigheid van het kind wordt een toeslag aangerekend van €27,72 per 

dag, ongeacht de tijdsduur van de bestelde opvangdag. 

4.2 BASISPRIJS 

In de basisprijs zijn de opvang en de maaltijden inbegrepen. 

De basisprijs voor opvang wordt bepaald volgens het systeem van inkomenstarief. 

Hierbij wordt de prijs bepaald volgens het inkomen van de contracthouders. Om de juiste 

prijs voor de opvang te kunnen berekenen dient de aanvrager een attest inkomenstarief 

aan de vragen bij Kind & Gezin en het attest af te geven aan het kinderdagverblijf. 

Je registreert je op ‘www.mijnkindengezin.be’ en vraagt een ‘attest inkomenstarief’ aan. 

De verantwoordelijke kan de contracthouder, indien nodig, begeleiden bij het aanvragen 

van het attest. Het Attest inkomenstarief dient aangevraagd te worden de maand voor 

je kind voor het eerst naar de opvang gaat of deelneemt aan het wenbeleid. 

Het bedrag wordt als volgt aangerekend: 

*Voor bestelde opvangdagen van maximum 4uur en 59 minuten betaal je 60%van 

het inkomenstarief. 

*Voor een bestelde opvangdag die 5 uur of langer duurt (maximum 10 uur en 59 

minuten) betaal je 100% van het inkomenstarief. 

*Verblijfstijden van een kind gespreid over verschillende tijdstippen op één dag 

worden samengevoegd. 

4.3 VERMINDERD INKOMENSTARIEF 

In sommige gevallen hebben contracthouders recht op een vermindering van het 

inkomenstarief. Hieronder vallen: 

 -Eén gezinslid krijgt een invaliditeitsuitkering. 

-Eén gezinslid krijgt sinds 6 opeenvolgende maanden een voltijdse 

werkloosheidsuitkering. 

 -Eén gezinslid krijgt een faillissementsuitkering. 

-Een gezinslid zal voor 12 maanden een inkomensdaling hebben voor 50% of meer. 

-Eén gezinslid zal voor 12 maanden een lagere sociale bijdrage voor zelfstandigen 

betalen. 

 -Eén gezinslid krijgt een leefloon en volgt geen opleiding bij VDAB of OCMW. 

 -Eén gezinslid krijgt een leefloon en volgt een opleiding bij VDAB of OCMW. 

 -Een gezinslid beschikt over een attest voor materiële of medische hulp. 

-Het gezin heeft een laag inkomen en 1 gezinslid volgt een inburgeringstraject. 

-Het gezin heeft een laag inkomen en de gezinsleden werken elk gemiddeld 19 uur 

per week. 

 -Het inkomensattest wordt aangevraagd voor een inwonend pleegkind. 

Al deze uitzonderingen zitten nog niet in de berekening van het oorspronkelijk 

inkomenstarief. Ze moeten ook steeds gestaafd worden met juiste attesten en bewijzen.  



9 
 

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op: 

www.kindengezin.be/img/inkomenstarief-ouders.pdf 

4.4 WAT IS NIET IN DE BASISPRIJS INBEGREPEN 

 -flessenvoeding (door ouders te bezorgen ) 

 -dieetvoeding 

 -luiers 

 -verzorgingsproducten (tissues, natte doekjes, zinkzalf,…) 

a. Wenmomenten 

Er kan indien contracthouders dit wensen gebruik gemaakt worden van verschillende 

wenmomenten in het kinderdagverblijf. Contracthouders kunnen met hun kindje op 

verschillende momenten een uurtje doorbrengen in het kinderdagverblijf. Deze momenten 

zijn niet beperkt in hoeveelheid maar aan te passen aan de behoefte van kindjes en ouders.  

Deze momenten worden niet aangerekend indien telkens een van de contracthouder 

aanwezig is in het kinderdagverblijf en zo kunnen instaan voor verzorging van hun kindje. 

Eens contracthouder niet meer in het kinderdagverblijf aanwezig blijven, wordt de tijd 

aangerekend volgens het bedrag op het attest inkomenstarief. 

b. Toeslag bij het niet tijdig verwittigen van stopzetten van de opvangperiode 

Contracthouders hebben het recht de opvang vroegtijdig stop te zetten. Als dit nodig is 

dienen contracthouders dit ten minste 30 kalenderdagen op voorhand schriftelijk te 

melden. Bij niet tijdig verwittigen zal een opzegvergoeding a rato van 30 kalenderdagen 

volgens het opvangplan en volgens het inkomenstarief worden aangerekend. 

Respijtdagen kunnen niet in mindering worden gebracht van de opzegtermijn of de 

opzegvergoeding. 

De organisator kan deze overeenkomst eenzijdig opzeggen wanneer de contracthouder het 

huishoudelijk reglement of de schriftelijke overeenkomst niet naleeft of wanneer de 

contracthouder geen gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke 

verwittiging/aanmaningen van de organisator. De opzegging wordt per aangetekende brief 

meegedeeld met de vermelding van de reden en de ingangsdatum. 

c. Toeslag bij het te laat ophalen 

Wanneer het kind na sluitingstijd wordt opgehaald wordt een toeslag aangerekend: per 

schijf van 5 minuten €10.00 met een maximum overschrijding van 15 minuten. Na 15 

minuten worden externe hulpdiensten ingeschakeld op kosten van de ouders. 

d. Toeslag bij laattijdig betalen van de factuur 

Bij laattijdige betaling ontvangt de ouder een schriftelijke herinnering en wordt een extra 

kost aangerekend voor bijkomende administratie. Deze kost bedraagt respectievelijk €2.5 

bij de eerste,€5.00 bij de tweede en €10.00 bij de derde herinneringsbrief. 

http://www.kindengezin.be/img/inkomenstarief-ouders.pdf
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Bij herhaalde laattijdige betaling of niet betalen zonder grondige reden kan de organisator 

de opvang beëindigen en kan een toeslag voor incassokosten worden gevorderd. Het 

beëindigen van de opvang en het aanrekenen van een toeslag zal plaatsvinden wanneer 

de verschuldigde gezinsbijdrage niet werd betaald. Het bedrag van de toeslag zal 

overeenstemmen met de werkelijk gemaakte kosten om de verschuldigde gezinsbijdrage 

te innen. 

e. Toeslag gebruik badges bij inscannen 

Voor het gebruik van het scansysteem krijgen de contracthouders per kind 2 badges gratis. 

Deze badges bevatten een persoonsgebonden barcode die nodig is bij het brengen en 

afhalen van uw kind. Elke gemachtigde persoon dient bij het brengen en afhalen steeds in 

het bezit te zijn van deze badge. Deze wordt steeds door de contracthouder ingelezen. Bij 

het inlezen worden het tijdsstip en de gemachtigde persoon geregistreerd. 

Indien contracthouders meer badges nodig hebben , deze verliezen of beschadigen zal 2.5 

Euro aangerekend worden per nieuwe badge. Nieuwe badges worden aangerekend bij de 

volgende factuur. 

Art 5 Opnamebeleid  

5.1 VOORRANGSREGELS 

1° Wie eerst een aanvraag voor plaatsing op de wachtlijst indient heeft voorrang.  

De aanvraag wordt geregistreerd op het ogenblik dat ze in het bezit van het KDV komt  

(zie inschrijvingsmethode) 

2° Bij het toekennen van een opvangplaats wordt rekening gehouden met volgende 

wettelijke voorrangsregels (ten belope van het percentage opvangplaatsen zoals 

vastgelegd in het Subsidiebesluit van 22 november 2013) 

Categorie 1: Kinderen uit gezinnen die kinderopvang nodig hebben om te gaan werken, 

werk te zoeken of een beroepsgerichte opleiding te volgen. 

EN (aan minstens 1 van volgende kenmerken, waarbij de volgorde van kenmerken 

de voorrang bepaalt, voldoen) 

• Contracthouder is alleenstaande 

• Gezin heeft een beroepsinkomen van minder dan€ 27 000 

• Het kind is een pleegkind 

• Het gaat over een broer of zus van een kind dat in dezelfde periode 

opgevangen wordt in het kinderdagverblijf 

OF 

Categorie 2: Kinderen uit gezinnen die aan minstens 2 van volgende kenmerken voldoen: 

• Gezin met een beroepsinkomen van minder dan € 27 000 

• Er is een gezinslid met een handicap (verdere bepalingen te bekomen bij 

de verantwoordelijke) 

• Gezinslid met een verminderd zelfzorgvermogen (verdere bepalingen te 

bekomen bij de verantwoordelijke) 

• Er zijn sociale of pedagogische redenen die opvang van de kinderen  

noodzakelijk maken in het kader van hulpverlening of inburgering van 

het gezin 
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• Geen van de gezinsleden beschikt over een diploma middelbaar 

onderwijs. 

OF 

Categorie 3: Kinderen die aan 1 van bovenstaande kenmerken beantwoorden en waar het 

gaat over een alleenstaande ouder of waar het gezin de kinderopvang nodig heeft om werk 

te houden, werk te zoeken of een beroepsgerichte opleiding te kunnen volgen. 

Verdere informatie kun je vinden op: www.kindengezin.be/img/subsidies-04-04-2014.pdf. 

Bij ontevredenheid over voorrangsregels kan contact opgenomen worden met het 

Interfederaal Gelijke kansencentrum (www.diversiteit.be/contact) 

Art 6 Inschrijvingsmethode 

Stap 1: Inschrijving gebeurt in het kinderdagverblijf door de verantwoordelijke 

kinderbegeleider. De aanvrager ontvangt een formulier “aanvraag voor plaatsing op de 

wachtlijst (zie bijlage ) “ en “het huishoudelijk reglement”(=HR). We verzoeken dit HR 

door te nemen vooraleer verder stappen in de inschrijvingsprocedure kunnen gezet 

worden. (Indien mogelijk zal de verantwoordelijke kinderbegeleider nader uitleg geven). 

Ouders bezorgen de aanvraag voor plaatsing op de wachtlijst zo snel mogelijk terug aan 

het kinderdagverblijf. 

Stap 2: De aanvraag voor plaatsing op de wachtlijst wordt geregistreerd op de datum 

waarop het aanvraagformulier in het bezit van het kinderdagverblijf is . 

Binnen 10 werkdagen ontvangt de aanvrager info over de aanvraag. Indien een 

opvangplaats onmiddellijk beschikbaar is op de gevraagde startdatum, dan wordt de 

opvangplaats vastgelegd door middel van een schriftelijke overeenkomst (zie bijlage). 

Indien voor de gevraagde startdatum geen plaats beschikbaar is, wordt de aanvrager 

meegedeeld welke plaats zijn/haar aanvraag bekleedt in de wachtlijst .De datum van 

registratie van de aanvraag bepaalt de plaats op de wachtlijst (zie opnamebeleid). Ouders 

dienen elke maand via mail of brief hun plaats op de wachtlijst te bevestigen.  

Stap 3: Voor rondleiding en effectieve inschrijving dient een afspraak gemaakt met 

de plaatselijk verantwoordelijke kinderbegeleider die een dossier voor het kind opstelt. Dit 

om de werking in het kinderdagverblijf zo weinig mogelijk te storen. 

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van bewijs van betaling van een éénmalige 

administratieve vergoeding van 30€ voor de aanmaak van het persoonlijk dossier van 

het kind op het rekeningnummer BE51 0015 3312 0362. Én na ondertekening van de 

schriftelijke overeenkomst door de ouders en het KDV. 

Voor een opvangperiode minder dan 9 maanden bedraagt de administratieve vergoeding 

3.5 Euro per maand. De vergoeding is te betalen bij inschrijving; de betaling wordt 

genoteerd in de schriftelijke overeenkomst. 

Art 7 Brengen en afhalen van het kind 

7.1 WIE? 

Tijdens de inschrijving van het kind wordt een formulier van ‘gemachtigde personen’ 

opgemaakt, dit is een onderdeel van de inlichtingenfiche. Het gaat hier over de 

http://www.kindengezin.be/img/subsidies-04-04-2014.pdf
http://www.diversiteit.be/contact


12 
 

contracthouders én andere personen, die door contracthouders toestemming krijgen om 

hun kind af te halen. Kinderen worden door begeleidsters niet meegegeven aan personen 

die niet op de lijst van gemachtigde personen staan. 

In geval een minderjarige of een ouder onder invloed het kind afhalen zullen de 

kinderbegeleiders handelen naar het advies van Kind en gezin als 

volgt:(bron:http://www.kindengezin.be/contact-en-help/veelgestelde-vragen/kinderopvang/wat-

moet-de-opvang-doen-als-een-minderjarige-of-een-dronken-ouder-een-kind-komt-ophalen.jsp) 

Het kinderdagverblijf is verantwoordelijke voor de veiligheid van de opgevangen kinderen 

in alle omstandigheden. De kinderbegeleiders handelen als elke andere voorzichtig 

handelende persoon. 

Dit betekent: 

- Indien de dienstdoende kinderbegeleider ervan overtuigd is dat elke andere 

voorzichtige persoon het kind zou meegeven, wordt het kind meegegeven. 

- Bij twijfel over de veiligheid van het kind zal de kinderbegeleider nagaan of er 

gaan andere volwassene (gemachtigde persoon) het kind kan afhalen. 

  Of 

-Indien de contracthouder (gemachtigde persoon) onder invloed, die het kind komt 

halen, nog aanspreekbaar is, zal de dienstdoende kinderbegeleider voorstellen na 

uurtje terug te komen en /of de partner of andere gemachtigde persoon verwittigen. 

In geval de kinderbegeleider oordeelt dat er een gevaar is voor het kind en geeft hij/zij het 

kind in geen geval mee. 

7.2 WANNEER? 

Contracthouders dienen hun kindje liefst ten laatste vijf minuten voor sluitingsuur op 

te halen. Indien de contracthouder door overmacht belet wordt op tijd in het 

kinderdagverblijf aanwezig te zijn moeten hij het kinderdagverblijf verwittigen en kan het 

verblijf uitzonderlijk verlengd worden tot de ouder of een andere gemachtigde persoon het 

kind kan komen ophalen. Dit zijn uitzonderingen die niet geregeld voor kunnen vallen (zie 

toeslag bij te laat ophalen). 

7.3 MIDDAGRUST 

Ouders kunnen hun kindje brengen of ophalen tijdens de middagrust toch is dit beter te 

vermijden om de rusttijd in het kinderdagverblijf zoveel mogelijk te respecteren. 

Art 8 Ziekte of ongeval van het kind 

8.1 TÉ ZIEK VOOR DE OPVANG 

Principe: Zieke kinderen worden niet toegelaten in het kinderdagverblijf. Een 

kindje kan geweigerd worden als: 

-het kind té ziek is om aan de normale activiteiten in de opvang deel te nemen. 

http://www.kindengezin.be/contact-en-help/veelgestelde-vragen/kinderopvang/wat-moet-de-opvang-doen-als-een-minderjarige-of-een-dronken-ouder-een-kind-komt-ophalen.jsp
http://www.kindengezin.be/contact-en-help/veelgestelde-vragen/kinderopvang/wat-moet-de-opvang-doen-als-een-minderjarige-of-een-dronken-ouder-een-kind-komt-ophalen.jsp
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-het kind teveel extra zorg en aandacht nodig heeft, zodat de veiligheid en 

gezondheid van de andere opgevangen kinderen in gedrang komt. 

-het kind koorts heeft (http://www.kindengezin.be/img/flowchart-koorts-

091019.pdf) én vertoont 1 of meerdere van de volgende ziektetekenen: keelpijn, 

oorpijn, braken, diarree, prikkelbaarheid, sufheid. 

-kinderen die een besmettelijke ziekte hebben die een risico vormen voor het kind 

zelf en de andere kinderen een risico lopen. Het kinderdagverblijf houdt zich aan 

de voorschriften qua meldingsplicht van besmettelijke ziekte voorgeschreven door 

Kind & Gezin. 

Meer informatie op: http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-

peuters/veiligheid-en-gezondheid/ziekte/#Verplichte-melding-infect) 

Het kinderdagverblijf heeft steeds het laatste woord in de beslissing of het kind al 

dan niet wordt toegelaten in het kinderdagverblijf. Bij de beslissing denkt het 

kinderdagverblijf aan het belang van het kind, en ook aan het belang van de andere 

opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg voor een ziek kind kan 

brengen. 

8.2 WAT ALS HET KINDJE ZIEK WORDT IN DE OPVANG? 

Wanneer jouw kind in de loop van de dag ziek wordt neemt de kinderbegeleider contact 

op met een contracthouder of een gemachtigd persoon. Samen wordt dan naar een 

passende oplossing gezocht. In de meeste gevallen zal het voor jouw kind het beste zijn 

dat het zo snel mogelijk wordt opgehaald. Als contracthouders en gemachtigde personen 

niet te bereiken zijn, nemen de kindbegeleidsters zelf contact op met de huisarts. De 

kosten daarbij zijn ten laste aan de contracthouders. 

8.3 AFSPRAKEN WANNEER EEN KIND KOORTS MAAKT 

We spreken van koorts wanneer een kind rectale temperatuur heeft van 38°C. 

Wanneer uw kind koorts maakt in het kinderdagverblijf hanteren de begeleidsters volgende 

afspraken: 

-De kinderbegeleidsters informeren de ouder en overlegt rond verdere opvolging en 

vraagt om in de mate van het mogelijke het kind (vroeger) op te halen. 

 -De kinderbegeleidsters volgen het ziekteverloop van het kind op de voet: 

Bij koorts én het vertonen van 1 of meerdere van volgende alarmsignalen worden de 

hulpdiensten opgeroepen: uitdroging, grauwe kleur, moeilijk ademhalen, abnormale 

schrei, suf, moeilijk wakker worden, versnelde ademhaling, verlaagde bloeddruk, 

blauwrode puntvormige huidbloedingen, stuipen of koorts hoger van 41°C. Ouders worden 

zo vlug mogelijk op de hoogte gebracht van de situatie en betrokken hospitaal. 

Meer informatie over koortsbeleid vindt u op de flowchart koorts op: 

http://www.kindengezin.be/img/flowchart-koorts-091019.pdf 
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8.4 HET GEBRUIK VAN MEDICATIE 

In principe wordt door de kinderbegeleidsters geen medicatie toegediend. Het 

gaat hier over alle geneesmiddelen en homeopathische geneesmiddelen. 

Wanneer een arts oordeelt dat het toedienen van medicatie aan het kind tijdens de opvang 

toch nodig is, dan kan dit enkel op basis van een voorschrift van de arts of met een etiket 

van de apotheek aangebracht op de verpakking van het voorgeschreven geneesmiddel 

Op dit voorschrift staat minstens vermeld:  

-Datum van voorschrift of verstrekking geneesmiddel 

 -De naam van wie het voorschrijft 

 -Naam apotheek (indien etiket van apotheek) 

 -Naam van het kind 

 -Dosering en wijze van toedienen 

 -Einddatum of duur van behandeling 

Wanneer zijn/haar kind omwille van een bepaalde aandoening heel snel medicatie nodig 

heeft of heel lang eenzelfde medicatie nodig heeft vragen we om door de arts een attest 

van te laten opmaken met daarop vermeld: 

 -Aandoening van het kind 

-De symptomen die de kinderbegeleidster moeten opmerken (in geval van 

dringende medicatie) 

 -De wijze van toedienen en dosering van de medicatie 

-Bij een langdurige toediening vragen we duidelijk de periode waarin de medicatie 

moet toegediend worden te vermelden. 

8.5 ONGEVAL IN DE OPVANG 

Indien er zich in de opvang een ongeval voordoet worden volgende stappen ondernomen: 

1* De begeleidster dient de eerste zorgen toe. 

2* Er wordt een inschatting gemaakt van de situatie en bepaald of er contact moet 

opgenomen worden met de hulpdiensten. Indien dit het geval is wordt de volgende 

stap overgelaten. 

3* De begeleidsters doen in de loop van de dag de verdere opvolging. Ook worden 

de ouders op de hoogte gebracht van het ongeval en wordt besproken welke 

stappen nog moeten genomen worden. 

Indien de contracthouders of gemachtigde personen niet bereikbaar zijn, doet de 

kinderbegeleider een beroep op de huisarts van het kind. Deze staat genoteerd op 

de inlichtingsfiche van het kind. 

4* Bij een ernstig of urgent ongeval wordt onmiddellijk contact opgenomen met 

de hulpdiensten. Begeleidsters brengen de contracthouders op de hoogte. Ook de 

contactpersoon van Kind en Gezin wordt op de hoogte gebracht. 
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5.De kosten verbonden aan deze medische tussenkomsten zijn ten laste van de 

mutualiteit van de contracthouder en de ongevallenverzekering van de organisator  

Verdere uitbreiding van de crisisprocedures zijn terug te vinden in de crisismap van het 

kinderdagverblijf. 

Art 9 Veiligheid en begeleiding bij eventuele verplaatsingen 

Het KDV neemt de volgende veiligheidsmaatregelen bij verplaatsing: 

-Contracthouders worden steeds vooraf verwittigd van de uitstap 

-Contracthouders beslissen of hun kind al dan niet mee gaat op uitstap. 

-Het kinderdagverblijf voorziet steeds voldoende begeleiders zowel bij de uitstap 

als bij kindjes die in het kinderdagverblijf blijven. 

Art 10 Recht van het gezin 

10.1 WENNEN 

Het kind en zijn ouders hebben het recht om te wennen in de opvang. Dit zijn momenten 

waarbij het kind met zijn ouders komt wennen aan het kinderdagverblijf en zijn 

begeleidsters. Hoe deze wenmomenten ingevuld en toegepast worden, wordt vastgelegd 

volgens behoefte van de contracthouders en zijn/haar kind in samenspraak met het 

kinderdagverblijf. 

De contracthouder dient zich bij het wennen wel aan volgende voorwaarden te houden: 

- Het wenmoment situeert zich bij de start van de opvang namelijk binnen de maand 

voorafgaand aan de opvangperiode zoals vastgelegd in de schriftelijke 

overeenkomst.  

- De contracthouder blijft in het KDV aanwezig  

Indien contracthouders zich niet aan de voorwaarden van het wennen houden wordt de 

wendag als een opvangdag aangerekend volgens het bedrag op het attest inkomenstarief.  

10.2 TOEGANG TOT ALLE RUIMTES  

Het gezin heeft het recht op toegang tot alle ruimtes waar het kind opgevangen wordt 

tijdens de bestelde opvanguren. Wel wordt er gevraagd de rust en hygiëne in het 

kinderdagverblijf is de mate van het mogelijke te respecteren. 

In alle ruimtes van het KDV geldt een rookverbod en een verbod op huisdieren. 
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10.3 KLACHTENPROCEDURE  

Doel van de klachtenprocedure 

Aan de hand van een schriftelijke weergave van de procedure willen we garanderen de 

behandeling van de klacht op een effectieve manier gebruikt, waardoor we kunnen streven 

naar een algemene tevredenheid bij ouders en medewerkers. 

Door deze procedure maken we duidelijk dat we openstaan voor inspraak van ouders (ook 

grootouders, voogden, en anderen verder “klager” genoemd) en medewerkers om de 

pedagogische kwaliteit en werking in het kinderdagverblijf te verbeteren. 

Definitie van een klacht: Een klacht is het uiten van een ontevredenheid van ouders 

(grootouders, voogden en anderen verder “klager” genoemd) ten opzichte van het 

kinderdagverblijf, werking, procedures, kinderbegeleidsters,… 

Stap 1: Indien de klager tijdens de samenwerking een ontevredenheid of een klacht heeft 

vragen we deze eerst te bespreken met de kindbegeleider zelf. Dit gebeurt het best zo snel 

mogelijk na het ontstaan van de ontevredenheid bij de betrokken kinderbegeleider.  

Stap 2: Als klager en begeleider niet onmiddellijk tot overeenstemming komen of het voor 

de klager niet mogelijk de betrokken kinderbegeleider aan te spreken zal de 

verantwoordelijke kindbegeleider onmiddellijk een klachtenformulier (zie bijlage) invullen 

samen met de klager. Of kan de een klachtenkaart (zie heen –en weer boekje) afgeven bij 

de verantwoordelijke KDV. De verantwoordelijke KDV zal een ontvangstbevestiging aan de 

klager bezorgen. 

Bij het schriftelijk maken van de klacht worden volgende gegevens geregistreerd. 

 -gegevens klager (= ouders met klacht of ontevredenheid) 

 -gegevens van KDV en verantwoordelijke KDV (behandelend persoon) 

 -registratie van datum van ontvangstmelding. 

 -de beschrijving van de klacht of ontevredenheid. 

-bij ontvangt van de klacht bezorgt de verantwoordelijke KDV een kopie van de klacht aan 

de klager. En laat deze ondertekenen voor ontvangst. 

Stap 3 De verantwoordelijke kindbegeleider legt de klacht voor aan de betrokken 

kinderbegeleider en/of haar team (onderzoek naar oorzaken en beoordeling van de klacht), 

die bespreken en beslissen welke aanpassingen ze al dan niet zullen doen. En op welke 

termijn dit zal gebeuren. 

Stap 4: de klager wordt binnen de 15 dagen schriftelijk op de hoogte gebracht van de 

beslissing van het kinderdagverblijf aan de hand van een verslag van het teamoverleg 

Stap 5: Indien de klager niet tevreden is met de aanpak en aanpassingen bij de klacht kan 

de klager contact opnemen met de klachtenlijn van Kind & Gezin. 

Kind en Gezin 

Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel  

e-mail: klachtendienst@kindengezin.be 

telefoonnummer Klachtendienst 02 533 14 14 

ter info: Doorgaans worden klachten en ontevredenheden binnen het kinderdagverblijf 

tussen verantwoordelijke Kinderdagverblijf en de contracthouder besproken. Indien u 

echter een klacht of ontevredenheid heeft waarmee u niet terecht kunt bij de 

verantwoordelijke Kinderdagverblijf kunt u steeds terecht bij : 

mailto:klachtendienst@kindengezin.be
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verantwoordelijke Kinderopvang vzwKOSGR27 

verantwoordelijke@kinderopvang-sgr27.be 

0499 77 46 72 

Leffingestraat 1 

8400 Oostende 

Deze procedure werd aangepast in februari 2018 

10.4 PRIVACY 

IDENTITEIT 

vzwKOSGR27 heeft verschillende gegevens van het gezin en het kind nodig voor haar 

opvangactiviteiten. 

DOEL 

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden gebruikt voor: 

 -klantenadministratie 

 -facturatie 

 -naleven van vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang 

 -de ontwikkeling  van een beleid 

 -naleven van de subsidievoorwaarden 

RECHTSGRONDEN 

We verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van artikel 24 van het Decreet van 20 

april 2012 houdende de organisatie van Kinderopvang van baby’s en peuters. Hierin staat 

welke gegevens we nodig hebben.  

Foto en beeldmateriaal wordt enkel gebruikt mits schriftelijke toestemming van wettelijke 

voogd (ouders, contractant) 

RECHT VAN HET GEZIN 

-Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken verbeteren, laten 

verdwijnen of de verwerking ervan laten beperken. 

-Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen 

-Als je verandert van opvang, kan je vragen om jouw gegevens door te geven aan een 

nieuwe kinderopvanglocatie. 

Stuur daarvoor een e-mail naar: verantwoordelijke@kinderopvang-sgr27.be of contacteer de 

verantwoordelijke Kinderopvang vzwKOSGR27 op 0499 77 46 72. 

BEWAARPERIODE 

Je gegevens worden vernietigd wanner ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van 

de toepasselijke regelgeving.  

VERTROUWELIJKHEID 

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de 

persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese 

Privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming van 25 mei 2016. Dit 

geldt zowel voor de verwerking door deze opvang als door onze mogelijke 

onderaannemers, die deze persoonsgegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op 

de hoogte van de privacyregels. 

OVERMAKEN AAN DERDEN 

Als dit noodzakelijk is voor hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens 

doorgegeven aan Kind en gezin en Zorginspectie. 

VERWERKINGSREGISTER 

mailto:verantwoordelijke@kinderopvang-sgr27.be
mailto:verantwoordelijke@kinderopvang-sgr27.be
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In ons verwerkingsregister vind je meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens 

verwerken. Ook de wettelijke en andere grondslagen en de bewaartermijnen vind je daar. 

MEER WETEN 

De privacy verplichtingen zijn opgelegd door Europa en voor meer informatie kan je terecht 

bij de Privacy commissie www.privacycommission.be of op www.ikbeslis.be. 

BIJ PROBLEMEN 

In geval van DATA lek: commission@privacycommission.be 

In geval van Hacking, phishing, malware: federale cyberpolitie: cert@cert.be. 

Het onderdeel privacy werd herzien in april 2018 

Art 11 Informatie over 

11.1 VERZEKERING 

Het kinderdagverblijf beschikt over volgende verzekeringen: 

 Een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 

ongevallen:  

Polisnummer: 6.568.911,  

Ethias verzekering, Prins-Bisschopsingel 73, 3500 Hasselt. 

 Een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid (algemeen): 

Polisnummer: 45.193.882, 

Ethias verzekering, Prins-Bisschopsingel 73, 3500 Hasselt. 

 Een verzekering voor lichamelijke ongevallen van de opgevangen 

kinderen:  

Polisnummer: 45.194.478, 

Ethias verzekering, Prins-Bisschopsingel 73, 3500 Hasselt. 

11.2 INLICHTINGENFICHE VAN HET KIND 

Tijdens de inschrijving wordt met de contracthouder de inlichtingenfiche ingevuld. Deze 

wordt voor de start én tijdens de opvangperiode regelmatig (=minstens  herbekeken om 

de  maal per jaar) gegevens zo recent en correct mogelijk bij te houden Dit document 

bevat: 

-Identificatiegegevens: Naam, adres, telefoonnummer enz., 

 -Aandachtspunten en gegevens over de gezondheid van het kind, 

 -Gegevens over slaap -en eetgewoontes 

-Gemachtigde personen en hun gegevens die het kind mogen komen ophalen. 

Dit document dient steeds up-to-date te zijn, dus worden ze jaarlijks meegegeven met 

ouders, zodat ze deze kunnen nakijken en aanpassen. 

http://www.ikbeslis.be/
mailto:commission@privacycommission.be
mailto:cert@cert.be
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11.3 AANWEZIGHEIDSREGISTER 

Het kinderdagverblijf houdt de aanwezigheid van de kindjes digitaal bij. De 

contracthouders en gemachtigde personen dien bij het aankomen of vertrekken hun badge 

scannen. Op deze manier kunnen de registraties nauwkeurig bijgehouden worden. Elke 

kindje ontvang bij start 2 gratis badges. (elke bijkomende badge bedraagt 2.00 Euro). 

Deze registratie geven aanleiding tot het facturen van de aanwezigheden. 

Elke maand dienen een contracthouder de registraties te handtekenen voor akkoord. Deze 

worden maandelijks ter beschikking gesteld voor deze goedkeuring. In geval van 

betwisting kan contact opgenomen worden met de verantwoordelijke van het 

kinderdagverblijf. 

11.4 KWALITEITSHANDBOEK 

Het kwaliteitshandboek wordt opgesteld en ligt ter bezichtiging in het kinderdagverblijf op 

aanvraag van de contracthouders. Het kwaliteitshandboek zal jaarlijks aangepast worden 

indien nodig. (vanaf 1april 2016) 

11.5 WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Het huishoudelijk reglement wordt zo recent mogelijk bijgehouden. Bij aanpassingen van 

het huishoudelijk reglement worden contracthouders zo vlug mogelijk schriftelijke op de 

hoogte gebracht. Contracthouders ondertekenen aanpassing voor ontvangst.  

Wijzigingen worden aangebracht en worden pas twee maanden na de bekendmaking van 

kracht. 

Laatste wijziging HHR Februari 2018 
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Ondertekening bij ontvangst en kennisneming van het huishoudelijk reglement 

(voor het kinderdagverblijf) door:  

………………………………………………………… en ……………………………………………………., ouders 

van ………………………………………………………….., verklaren het huishoudelijk reglement 

ingezien te hebben en tekenen voor ontvangst van een exemplaar.  

datum en handtekening  
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Bijlage 1: Sluitingsdagen 

 

Betreft: aankondiging sluitingsdagen van het kinderdagverblijf t’Groeiboompje in 

2018. 

Het kinderdagverblijf t’Groeiboompje zal in 2018 

gesloten zijn op: 

1° Alle zaterdagen en zondagen: 

2°Alle wettelijke feestdagen: 

 Maandag 1 januari 2018    (Nieuwjaar) 

 Maandag 2 april 2018    (Paasmaandag) 

 Dinsdag 1 mei 2018    (Feest vd Arbeid) 

 Donderdag 10 mei 2018   (OLH hemelvaart) 

 Maandag 21 juni 2018     (Pinkstermaandag) 

 Woensdag 15 augustus 2018   (OLV hemelvaart) 

 Donderdag 1 november 2018  (Allerheiligen) 

 Dinsdag 25 december 2018   (Kerstmis) 

3° Volgende dagen wegens verlof: 

 Op 11 mei 2018 (ter vervanging van 21/07/2018) 

 Op 2 november 2018(ter vervanging van 11/11/2018) 

 Vanaf23 juli tot en met 27 juli 2018 

 Vanaf 24 december tot en met 31 december 2018 
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Bijlage 2: Aanvraag plaatsing op wachtlijst 

 

Aanvraagformulier voor plaatsing op wachtlijst KDV 

t’Groeiboompje 

Opgelet! 

Het plaatsen op de wachtlijst is geen opvangcontract. Elke maand wordt u 

gevraagd uw plaatsing op de wachtlijst schriftelijk te bevestigen. De rangorde 

op de lijst is niet bindend omdat er rekening wordt gehouden met voorrangsregels 

en de mogelijkheid van inpassing van de opvangvraag in de planning. 

1 Gegevens van de aanvrager (in te vullen door aanvrager) 

Naam en voornaam van het kind  

Kindcode  

(vermoedelijke) geboortedatum  

Geslacht  

Naam moeder  

Telefoonnummer  

Email adres  

Naam vader  

Telefoon  

Email adres  

Adres: straat, nummer, postnummer, 
woonplaats 

 

Thuistaal  
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2. Opvangbestelling 

Gewenste startdatum 
 

Bij regelmatige opvang d.w.z. elke week opvang op vaste dagen en uren 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag 

Van…tot…      

Bij onregelmatige opvang d.w.z. niet elke week dezelfde opvangdagen en/of uren. 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag 

Week 1 Van….tot…. Van….tot…. Van.…tot…. Van.…tot…. Van.…tot…. 

Week 2 Van….tot…. Van.…tot…. Van….tot…. Van….tot…. Van….tot…. 

Week 3 Van….tot…. Van….tot…. Van….tot…. Van….tot…. Van….tot…. 

Week 4 Van….tot…. Van….tot…. Van.…tot…. Van.…tot…. Van….tot…. 

Bij tijdelijke opvang d.w.z. opvang waarvan de exacte begin –en einddatum 

gekend zijn. 

Begindatum……………………………………………..einddatum………………………………………………. 

Occasionele opvang is opvang op afspraak indien nodig. 

3. Ik wens wel/niet op de hoogte te worden gesteld van 

opvangmogelijkheden die afwijken van de gevraagde planning (bv: 

minder dagen, andere dagen,….) 

Opgemaakt in tweevoud: op ……………………………………………… 

v.z.w. Kinderopvang Scholengroep 27  Datum en handtekening  

ouders of vertegenwoordigers 

ouderlijk gezag 

Vak in te vullen door het kinderdagverblijf 

Datum ontvangst aanvraag  

Aantal bestelde dagen per week 5   4   3   2   1   minder dan 1 
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Bijlage 3 schriftelijke overeenkomst 

 

 
 

Schriftelijke overeenkomst  
 

Dit document bevat de overeenkomst omtrent de opvangperiode en 

opvangbestelling tussen het de organisator van het kinderdagverblijf enerzijds en 

de ouders, verder contracthouders genoemd, anderzijds. 

Contracterende partijen/contractanten 

DE ORGANISATOR 

 v.z.w. Kinderopvang  Scholengroep 27 

 maatschappelijke zetel: Leon Spilliaertstraat 29, 8400 Oostende 

 ondernemingsnummer: 0891 472 362 

Organisator: Guy Ghysels , Secretaris 

e-mail: guy.ghysels@vesaliusinstituut.be 

telefoon: 0486 95 44 99 

van de kinderopvanglocatie: 

Kinderdagverblijf t’Groeiboompje 

Henry Serrruyslaan 28, 8400 Oostende 

Tel 0492 72 62 43 

DE CONTRACTHOUDER(S) 

Dhr…………………………………………………………en/of Mevr…..……………………………………………. 

(domicilie)Adres:………………………………………………………………….………………………………….. 

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

Deze schriftelijke overeenkomst wordt afgesloten tussen bovenvermelde 

contractanten voor de opvang van [zijn/haar/hun] kind: 

…………………………………………………………………… geboren op ………………………….…….……... 

in de bovenvermelde kinderopvanglocatie, en dit volgens de bepalingen in deze 

overeenkomst. Met deze overeenkomst verbinden bovenvermelde contractanten 

zich ertoe de afspraken van de overeenkomst na te komen.  
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Duur van de schriftelijke overeenkomst 

BEGINDATUM EN VERMOEDELIJKE EINDDATUM 

Contractanten komen overeen dat de opvangperiode van start zal gaan op 

(begindatum) …………………….…………………… tot (vermoedelijke einddatum) 

……………………………………………………………………….…. volgens het opvangplan nader 

vernoemd in de overeenkomst. De wenperiode wordt in deze periode niet 

meegerekend. 

Bij het verstrijken van de einddatum wordt de opvang automatisch stopgezet en 

hoeft geen opzegperiode bepaald te worden. Bij een vroegtijdig stopzetten van de 

opvangperiode dient wel rekening gehouden te worden met een opzegperiode van 

30 dagen (zie opzegmodaliteiten). 

Het opvangbestelling 

In het opvangbestelling worden de uren vastgelegd die de contracthouder wil 

bestellen voor zijn/haar kind gedurende de vastgelegde opvangperiode. 

Opvangdagen die max 4u59min duurt worden aangerekend als een halve dag. 

 Week A Week B Vakantie periodes 

Maandag 
Vm   van 
……….tot………. 

Vm   van 
……….tot………. 

 

Nm  van 
……….tot………… 

Nm  van 
……….tot………… 

 

Dinsdag 
Vm   van 
……….tot………. 

Vm   van 
……….tot………. 

 

Nm  van 
……….tot………… 

Nm  van 
……….tot………… 

 

woensdag 
Vm   van 
……….tot………. 

Vm   van 
……….tot………. 

 

Nm  van 

……….tot………… 

Nm  van 

……….tot………… 

 

Donderdag 
Vm   van 

……….tot………. 

Vm   van 

……….tot………. 

 

Nm  van 

……….tot………… 

Nm  van 

……….tot………… 

 

vrijdag 
Vm   van 

……….tot………. 

Vm   van 

……….tot………. 

 

Nm  van 

……….tot………… 

Nm  van 

……….tot………… 

 

Extra afspraken bij opvangplan (vakantieperiodes, wisselend opvangplan 

doorgeven,….) 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BETALEN VOOR KINDEROPVANG 

 1° de opvanguren die besteld zijn in het opvangplan;(zie H.R. art 4) 

 2° de eventuele extra overeengekomen opvangdagen. 

De contracthouder betaalt niet voor gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. 

AFWEZIGHEIDSDAGEN 

De contracthouder heeft recht op een aantal respijtdagen (zie H.R. art 4) 

respectievelijke:  (aanduiden wat past) 

Aantal bestelde 
dagen 

Aantal respijtdagen 

5 VD 18 

4 VD 14 

3 VD 10 

2 VD 6 

1 VD 2 

<1 VD  0 
VD is een opvangdag van 5 uur of meer 

Onder bepaalde omstandigheden kan de organisator beslissen dat bij het 

overschrijden van het aantal respijtdagen, bepaalde gerechtvaardigde 

afwezigheidsdagen niet vallen onder respijtdagen.(zie H.R. art 4 afwezigheidsdagen) 

Het niet naleven van de opvangbestelling kan aanleiding geven tot schorsing van 

deze schriftelijke overeenkomst. 

MODALITEITEN OM HET OPVANGPLAN TE WIJZIGEN 

Wijziging van de opvangbestelling, dienen contracthouders 30 kalenderdagen op 
voorhand schriftelijke te melden aan het kinderdagverblijf. Binnen de 7 

kalenderdagen zal deze door de organisator al of niet ingewilligd worden via een 
mededeling in het heen-en weerschriftje. 

De prijs 

INKOMENSTARIEF 

Het kinderdagverblijf werk volgens het systeem van inkomenstarief. Dit tarief 

wordt bepaald in een attest inkomenstarief die ouders aan het kinderdagverblijf 

bezorgen voor aanvang van de opvang. De contracthouder is verantwoordelijk 
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voor het aanvragen van een attest inkomenstarief. Indien hij/zij hier moeilijkheden 

bij ondervindt kan het kinderdagverblijf ondersteuning bieden.  

Het inkomenstarief kan aangevraagd worden via: 

www.Kindengezin.be/contact-en-help/vragen-over-mijn-kind-en-gezin/inkomenstarief/ 

De contracthouder betaalt het inkomenstarief aan 100% voor opvang gedurende 

5 tot 10.59 uren/dag en 60% voor opvang van minder dan 5 uren/dag. 

ONGERECHTVAARDIGDE AFWEZIGHEID 

Voor dagen waarop het kind ongerechtvaardigd afwezig is of afwezig is op een 

extra bestelde dag, wordt een kost aangerekend van €27.72 per dag ongeacht de 

duur van bestelde dag. (zie H.R. art 4 b. regeling voor ongerechtvaardigde afwezigheid) Ook 

dagen waarop het kinderdagverblijf niet wordt verwittigd van de afwezigheid 

worden op deze manier aangerekend.  

SLUITINGSDAGEN EN WETTELIJKE FEESTDAGEN 

De sluitingsdagen en wettelijke feestdagen worden jaarlijks vóór 15 december in 

het kinderdagverblijf uit gehangen (zie bijlage huishoudelijk reglement). Als deze dagen 

op gereserveerde dagen vallen wordt hiervoor geen kosten aangerekend. 

BIJKOMENDE TARIEF 

Bij het (herhaaldelijk) te laat ophalen van het kind wordt een boete aangerekend 

naargelang te overschreden tijd vanaf 10.00€. (zie H.R art 4; 4.4.;c) 

BETALINGSWIJZE 

De factuur wordt maandelijks bezorgd en is contant betaalbaar door overschrijving 

op het nummer 001-5331203-62 (IBAN: BE51-00153312-0362; BIC: GEBABEBB) 

van v.z.w. Kinderopvang Scholengroep 27, Leon Spilliaertstraat 29, 8400 

Oostende 

Het facturatieadres is: 

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

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

Deze factuur dient betaald te zijn vóór de vervaldatum aangeduid op de factuur. 

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt een bijkomende facturatiekost 

aangerekend. Deze kost bedraagt respectievelijk €2.5 bij de eerste, €5.00 bij de 

tweede en €10.00 bij de derde herinneringsbrief. 

http://www.kindengezin.be/contact-en-help/vragen-over-mijn-kind-en-gezin/inkomenstarief/
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WETTELIJKE TOEGESTANE MODALITEITEN TOT WIJZIGING VAN DE PRIJS 

In sommige gevallen kunnen ouders een verminderde dagprijs bekomen. Meer 

informatie hierover vind u terug in het huishoudelijk reglement of op: 

www.kindengezin.be/img/inkomenstarief-ouders.pdf 

De prijs kan niet eenzijdig gewijzigd worden, tenzij de regelgeving anders bepaalt. 

INCHRIJVINGSPRIJS 

Voor de aanmaak van uw kinddossier wordt een eenmalige administratieve 

vergoeding, van 30€, te storten op het rekeningnummer BE51 0015 3312 0362, 

gevraagd, met als mededeling de familienaam en de naam van het 

kinderdagverblijf. 

Bij een opvangperiode van minder dan 9 maanden bedraagt de eenmalige 

administratieve vergoeding (3.5 Euro/maand), ……………………………………………………… 

te storten op rekeningnummer BE51 0015 3312 0362, met vermelding van de 

familienaam en de naam van het kinderdagverblijf. 

Gegevens van het kind en zijn gezin 

IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN HET OP TE VANGEN KIND 

Naam en voornaam:.….……………….…………………………………………………………………………… 

Geboortedatum en plaats:………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………………..………………

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

Adres 2: (indien nodig): 

………………………………………………………………………………...…………………………………………………

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

CONTACTGEGEVENS VAN HET GEZIN IN NOODGEVALLEN 

Wie kan het kinderdagverblijf contacteren in geval van nood (ook relatie tot 

kind noteren): 

Naam:………………………………………………(…………………..………)tel:…………………………………… 

Naam:………………………………………………(…………………………..)tel:…………………………………. 

Naam:………………………………………………(…………………………….)tel:……………………………...… 

http://www.kindengezin.be/img/inkomenstarief-ouders.pdf
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PERSONEN DIE GEMACHTIGD ZIJN HET KIND TE BRENGEN EN TE HALEN IN HET 
KINDERDAGVERBLIJF: 

Naam Verwantschap telefoonnummer 

   

   

   

   

   

Opzegmodaliteiten 

Bij het vroegtijdig stopzetten van de opvang, dienen contracthouders dit 

schriftelijke minstens 30 kalenderdagen voor de start van de opzegperiode, aan 

het kinderdagverblijf te melden. Bij niet tijdig verwittigen zal een opzegvergoeding 

a rato van 30 kalenderdagen volgens de opvangbestelling en volgens het 

inkomenstarief aangerekend worden. Tijdens de opzegtermijn loopt de opvang van 

het kind verder volgens het opvangplan en de afgesproken dagprijs voor de 

opvang. (zie H.R. art 4 toeslag bij niet tijdig verwittigen van stopzetten opvangperiode) 

De organisator kan deze overeenkomst eenzijdig opzeggen wanneer de 

contracthouder het huishoudelijk reglement of schriftelijke overeenkomst niet 

naleeft of wanneer de contracthouder geen gevolg geeft aan de mondelinge en 

schriftelijke verwittiging/aanmaning van de organisator. De opzegging wordt per 

aangetekende brief meegedeeld met melding van reden en ingangsdatum en 

einddatum. 

 

ZWARE FOUT VAN ÉÉN VAN DE PARTIJEN 

Als het gezin of de organisator een zware fout -of een regelmatig voorkomende 

lichte fout- maakt, dan kan de andere partij de overeenkomst onmiddellijk 

stopzetten. De opzegtermijn moet niet gerespecteerd worden. Geen van beide 

partijen kan een opzegvergoeding vragen. 

Als een kinderbegeleider, verantwoordelijke of andere persoon werkzaam in de 

kinderopvanglocatie een zware fout - of een regelmatig voorkomende lichte fout – 

maakt, dan wordt dit beschouwd als een zware fout van de organisator. Ook dan 

kan de overeenkomst onmiddellijk stopgezet worden, zonder opzegtermijn of –

vergoeding. 
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Bij de wijziging van het huishoudelijk reglement ten nadelen van de 

contracthouder kan deze overeenkomst stopgezet worden volgens dezelfde regels. 

CLAUSULE VAN ONTBINDENDE VOORWAARDE 

Bij sterfgeval van het kind voor tijdens of na de bevalling wordt de schriftelijke 

overeenkomst automatisch ontbonden. Alle verplichtingen van beide partijen 

vallen weg. 

Ondertekening voor akkoord 

Deze overeenkomst werd opgemaakt in tweevoud, en ondertekend op: 

Datum: ……………………………………… 

Ondertekening door de organisator 

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening 

Ondertekening door de contracthouder(s) 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening 

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………… 

handtekening 
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Bijlage 4 inlichtingsfiche  

Individuele gegevens van het kind 

Naam  

Voornaam  

Adres  

Geboortedatum  

Telefoonnummer (thuis)  

Email adres  

Gegevens van de ouders 

Naam + voornaam vader 
 

Waar tijdens werkuren te bereiken  Tel: 

Naam + voornaam moeder 
 

Waar tijdens werkuren te bereiken Tel: 

Wie contacteren als ouders niet te 
bereiken zijn: 

(Naam en telefoonnummer) 

 

Personen die gemachtigd zijn het kind te brengen en te halen in het kinderdagverblijf: 

Naam Verwantschap telefoonnummer 
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Medische gegevens 

Naam huisarts 
 

Adres 

Telefoonnummer 
 

Neemt uw kind medicatie 
-Ja, 
(welke/wanneer)……………….……………………………………..…………
…… 

-Neen 

Heeft uw kind allergieën 
-Ja, (welke/ 
behandelwijze)…………………………………………..……………… 

-Neen 

Doorgemaakte kinderziektes 
 

Heeft uw kind speciale zorgen 
nodig? 

 

Andere bemerkingen? 
 

Eetgewoontes 

Volgt uw kind een speciaal dieet? Ja 

neen 

Welke voedingsmiddelen mag het 
kind niet/wel nuttigen. 

 

Slaapgewoonten 

Moet een bepaald slaapritueel gevolgd 
worden 

 

Zijn er andere dingen die in acht 
genomen moeten worden? 

 

Opmerkingen/extra afspraken 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum en handtekening ouders 
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Bijlage 5: toestemming voor gebruik beeldmateriaal KDV vzwKOSGR27 

1. Algemeen beeldmateriaal (niet gericht) 

In de opvang worden foto’s en filmpjes van groepsactiviteiten gemaakt, al dan niet met ouders, die 

gebruikt worden om  

-de activiteiten binnen het kinderdagverblijf in beeld te brengen 

-algemene informatie te verstrekken van activiteiten en de werking van de opvang. 

Deze beelden worden publiek gemaakt via de besloten facebookgroep van het kdv of via de website 

van de Basisschool. 

2. Portretten (gericht) 

Wij , ouders (wettelijk vertegenwoordiger) van ……………………………………..., verklaren dat de opvang 

beelden die ons kind portretteren 

● wel / niet mag ophangen in de ruimtes van de opvanglocatie of als geschenk mag meegeven 

aan de ouders en aan ouders en bezoekers te tonen hoe het eraan toe gaat in het 

Kinderdagverblijf. 

● wel/ niet mag ophangen op de kast, boven de bedjes, boven de kapstok,… als 

herkenningspunt, op de familiemuur, historische tijdslijn. 

● wel / niet mag delen met een gesloten facebookgroep waarvan toegang beperkt is tot 

ouders en Kinderbegeleiders om hen te informeren over de activiteiten en de werking van 

het kinderdagverblijf. 

● wel / niet mag plaatsen op de besloten website waarvan de toegang beperkt is tot ouders 

en Kinderbegeleiders om hen te informeren over de activiteiten en de werking van de 

kinderdagverblijven. 

● wel / niet mag plaatsen op de openbare website van de basisschool of kinderdagverblijf, 

om de werking van de kinderdagverblijven bekend te maken met een ruimer publiek. 

● wel /niet mag plaatsen in de gedrukte publicaties zoals in gemeente krant om de werking 

van het kinderdagverblijf bekend te maken aan een ruimer publiek. 

● wel / niet mag gebruiken voor interne vorming van medewerkers om de kwaliteit van de 

werking te verbeteren. 

● wel /niet mag gebruiken in de media bv: in een krantenartikel of een televisie uitzending 

om aspecten van het kinderdagverblijf bekend te maken aan een ruimer publiek. 

● wel /niet mogen gebruikt worden door stagelopende leerlingen voor schoolopdrachten. 

3. bewaartijd 

De opvang bewaart het beeldmateriaal tot 1 jaar na stopzetting van de opvangperiode. 

4. Algemene informatie 

-Wat je als ouder vandaag beslist staat niet noodzakelijk vast voor de volledige opvangperiode. Ja 

kan elk moment je beslissing herzien. 

-Je hebt het recht beeldmateriaal van jouw kind te laten verwijderen van alle door de opvang 

beheerde media, zonder opgave van reden. 

-Je hebt recht op informatie, toegang, verbetering en verzet. 

Wil je je rechten uitoefenen, of heb je nog vragen? Contacteer hiervoor de verantwoordelijke 

Kinderopvang vzwKOSGR27. 

 

Naam en handtekening contracthouders 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Datum, ………………………………………………………. 
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Bijlage 6 Klachtenformulier 

 

Dit formulier wordt samen met de verantwoordelijke 
Kinderdagverblijf ingevuld bij het melden van een klacht waar niet 
direct een oplossing kan geboden worden. Hiervan ontvangt de 
klager een ontvangstbevestiging. 
Indien u met uw klacht of ontevredenheid niet terecht kan bij de 
verantwoordelijke Kinderdagverblijf vragen we contact op te nemen 
met verantwoordelijke Kinderopvang vzwKOSGR27: 

verantwoordelijke@kinderopvang-sgr27.be 
0499 77 46 72 

 
*dit document ontvangt u bij ontvangst van het Huishoudelijk Regelement. Indien u geen exemplaar ter beschikking hebt 

kunt u steeds in het kinderdagverblijf of bij de verantwoordelijke KO vzw KOSGR27 , terecht voor een nieuw exemplaar. 

Naam klager 
……………………………………………………………………….. 

Kinderdagverblijf t’Groeiboompje 

Datum: ontvangstmelding klacht 
………………/…………………/…………………………… 

Naam ontvanger klacht 
……….………………………………………………………………. 

Klacht /ontevredenheid 
………………..……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………verklaard deze 
klacht voor te leggen aan het team van 
kindbegeleidsters en binnen de 10 werkdagen u 
op de hoogte te brengen van bevindingen en 
stappen die ondernomen zullen worden. Deze 
mededeling gebeurt steeds schriftelijk per brief 
of e-mail. 

E-mail adres: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Onderzoek naar oorzaak van de klacht 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

Beoordeling van de klacht: gegrond /ongegrond /onduidelijk. (schrap wat niet past) 

mailto:verantwoordelijke@kinderopvang-sgr27.be
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Stappenplan: welke stappen zullen in het team genomen worden bij de afhandeling van de klacht of ontevredenheid. 

………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

 Datum bezorging van deze afhandeling aan de 
klager: 

………………………………………………………………………… 

Indien u ontevreden bent over de afhandeling 
van deze klacht kunt u contact opnemen met: 

Kind en Gezin 

Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel  

e-mail: klachtendienst@kindengezin.be 

telefoonnummer Klachtendienst 

02 533 14 14 

 
Deze procedure werd aangepast in februari 2018 

  

mailto:klachtendienst@kindengezin.be
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Bijlage 7:  toestemming tot toedienen koortswerend middel 

De Hr …………………………………………& Mevr………………………………….. 

geven toestemming aan de begeleiding in het kinderdagverblijf eenmalig een 

dosis koortswerend middel toe te dienen aan……………………………………….. 

Enkele afspraken: 

-Contracthouders worden bij het toedienen mondeling op de hoogte 

gebracht. En dienen bij dit contact het lichaamsgewicht van hun kind 

mee te delen.  

-Contracthouders kunnen ervoor kiezen eigen koortswerend middel mee 

te brengen maar dan neemt de begeleiding bij het toedienen nog 

steeds telefonisch contact op met de contracthouders. 

-Als contracthouders niet te bereiken zijn worden volgende 

contactpersonen opgebeld en op de hoogte gebracht. Indien dit ook 

niet van toepassing is zal begeleiding een boodschap achterlaten bij de 

contracthouders. 

Datum en Handtekening contracthouders, 
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Bijlage 8: Verklaring op eer bij voorrangsregels/ groepen 

 

Vragenlijst omtrent voorrangsgroepen 

Geachte mevrouw, geachte meneer 

Waarom deze vragenlijst?  

Via deze vragenlijst willen we informatie verkrijgen over uw gezinssituatie en de 

redenen van uw opvang. Kinderopvang is er voor alle gezinnen. Om dit mogelijk te 

maken, hebben gezinnen met bepaalde kenmerken voorrang bij inschrijving. Aan wie 

wij voorrang geven en op welke manier, kan u lezen in ons huishoudelijk reglement. 

Hoe gaan wij met deze informatie om? 

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden alleen gebruikt in het 

kader van Kinderopvang, en kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd 

door de betrokkenen. Deze gegevens worden vernietigd wanneer deze niet meer 

noodzakelijk zijn in functie van de naleving van de toepasselijke regelgeving. Wij 

verbinden ons ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de 

persoonsgegevens te waarborgen. 

Heeft u vragen? Aarzel niet om mij te contacteren. 

Decorte Anja 

Verantwoordelijke Kinderopvang vzwKOSGR27 
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Verklaring op eer 

Ik, ondergetekende, ………………………………………………………………………………..,  

Ouder/voogd van ………………...………………………………, verklaar het volgende 

over mijn gezinssituatie: (kruis aan wat past) 

 

Ο     Ik zoek kinderopvang omwille van 

                    Ο     werk 

                    Ο     sollicitatie 

                    Ο     opleiding 

Ο     Ik ben alleenstaande (= niet gehuwd, niet samenwonend) 

Ο     Het laatste gezamenlijk belastbaar inkomen op jaarbasis is lager dan 27.000€ 

Ο     Ik zoek kinderopvang voor mijn pleegkind 

Ο     Ik zoek opvang in dezelfde opvang van een oudere broer of zus in het gezin 

Ο     Ik zoek Kinderopvang omwille van een gezondheid –of zorgsituatie 

Ο     éen van de ouders komt als persoon met handicap in aanmerking    

voor  belastingvermindering/ verhoogde kinderbijslag 

Ο     één van de ouders heeft een verminderde zelfzorg en is voor 

zelfzorg aangewezen. 

Ο     Het gezin wordt professioneel begeleid in kader van sociale 

pedagogische redenen. 

 

Ο     Geen van beide ouders heeft een diploma secundair onderwijs 

Ik (ondergetekende), kan hiervoor bewijzen afleveren. 

Datum        Handtekening 

 


