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Algemeen 

Kinderdagverblijf t’ Arnoldje maakt deel uit van vzw Kinderopvang Stroom.  De vzw telt 5 

kinderdagverblijven in de regio’s Oostende, Koekelare, Gistel en Oudenburg.  Alle zijn ze 

gehuisvest in een basisschool van scholengroep Stroom.  De kinderdagverblijven staan onder 

toezicht van Kind en Gezin. 

Het kinderdagverblijf staat in voor dagopvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar uit alle gezinnen 

zonder onderscheid op basis van geslacht, nationaliteit, afkomst of levensbeschouwelijke 

overtuiging. 

Inleiding 

Het huishoudelijk reglement geeft verduidelijking over de werking, de werkwijze en de rechten 

en plichten van de organisator en het gezin en geldt voor alle opgevangen kinderen en hun 

gezin. 

(In dit huishoudelijk reglement gebruiken wij voor de leesbaarheid de term ouders.  De term 

staat echter voor ouders, ouder, pleegouders, wettelijke voogd, persoon aan wie het kind is 

toevertrouwd.)  

1. Gegevens over de organisator en de kinderopvanglocatie 

1.1 DE ORGANISATOR 

Organisator   vzw Kinderopvang Stroom (vzwKOStroom) 

Ondernemingsnummer 0891.472.365 

Maatschappelijke zetel Leon Spilliaertstraat 29 - 8400 Oostende 

Voorzitter vzw   Philippe Vermeulen  

Contactgegevens  0479 79 32 36 – voorzitter@kinderopvangstroom.be 

Coördinator   Anja Decorte 

Contactgegevens  0499 77 46 72 – verantwoordelijke@kinderopvangstroom.be 

1.2 DE KINDEROPVANGLOCATIE 

Kinderdagverblijf  't Groeiboompje 

Adres    Hendrik Serruyslaan 28   8400 Oostende 

Plaatselijk verantwoordelijke  Marijke Rugtier 

Contactgegevens   0492 72 62 43 

    groeiboompje@kinderopvangstroom.be 

1.3 OPENINGSDAGEN -EN UREN 

Maandag    7.00 – 18.00u 

Dinsdag   7.00 – 18.00u 

Woensdag   7.00 – 18.00u 

Donderdag   7.00 – 18.00u 

Vrijdag    7.00 – 18.00u 

Zaterdag   gesloten 

Zondag   gesloten 
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Het kinderdagverblijf is gesloten  

 op alle wettelijke feestdagen:  

 01 januari (Nieuwjaar)  

 Paasmaandag 01 mei (Dag van de Arbeid) 

 Hemelvaartsdag  

 Pinkstermaandag  

 21 juli (nationale feestdag)  

 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart) 

 01 november (Allerheiligen)  

 11 november (Wapenstilstand)  

 25 december (Kerstmis);  

 3 weken tijdens de zomervakantie 

 1 week tijdens de kerstvakantie 

 op brugdagen zie bijlage 1 - sluitingsdagen 

Een overzicht van alle sluitingsdagen wordt elk jaar, ten laatste op 15 december, 

aangekondigd op het infobord in het kinderdagverblijf en via brief in het heen-en weerschriftje. 

2. Bereikbaarheid  

2.1 TIJDENS DE OPENINGSUREN 

Telefonisch   0492 72 62 43  

2.2 BUITEN DE OPENINGSUREN 

Via voicemail   0492 72 62 43 

Via e-mail   groeiboompje@kinderopvangstroom.be 

2.3 IN UITERSTE NOOD 

In eerste instantie contact opnemen met: 

 Anja Decorte, coördinator kinderdagverblijven op het nummer 0499 77 46 72 

In tweede instantie contact opnemen met: 

 Philippe Vermeulen, voorzitter vzw KOStroom op het nummer 0479 79 32 36 

2.4 CONTACTGEGEVENS VAN KIND EN GEZIN 

Adres    Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel 

Kind en Gezin-Lijn   078 150 100 

Website via het contactformulier 

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

http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp
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3. Pedagogisch beleid 

3.1 PEDAGOGISCHE VISIE  

“Een goede pedagogische kwaliteit heeft langdurige positieve effecten op de sociale, 

emotionele, verstandelijke en morele ontwikkeling van kinderen alsook op hun 

taalontwikkeling.” 

De kinderbegeleiders zorgen voor een aangename sfeer in het kinderdagverblijf, waardoor elk 

kind: 

 zich goed voelt 

 wordt uitgedaagd 

 de wereld en de mensen om zich heen ontdekt 

 gelijke kansen krijgt om zich op alle vlakken en op eigen tempo te ontwikkelen 

Samen met de ouders werken de kinderbegeleiders mee aan de opvoeding van het kind. 

3.2 OUDERPARTICIPATIE 

 nieuwe ouders krijgen een uitgebreide rondleiding in het kinderdagverblijf 

 ouders worden uitgenodigd deel te nemen aan ons wenprogramma (zie verder) 

 ouders worden dagelijks mondeling en/of schriftelijk via het heen- en weerboekje, op 

de hoogte gebracht van het verloop van de dag van hun kind  

 er worden jaarlijks formele en informele ouderbijeenkomsten georganiseerd 

 communicatie via besloten oudergroep op facebook, de schoolwebsite, … 

 ouders hebben het recht op toegang tot alle ruimtes waar hun kind op dat moment 

wordt opgevangen.  Er is overal een rookverbod alsook een verbod op huisdieren . 

 rust en hygiëne worden gerespecteerd 

3.3 BELEID ROND VOEDING 

Ouders kunnen kiezen voor borst- of flesvoeding 

 borstvoeding 

o ouders kunnen dit toedienen in het kinderdagverblijf volgens afspraak 

o ouders kunnen afgemeten porties bezorgen (steeds koel bewaren) 

 flesvoeding 

o porties afgemeten in verdeeldoos voor de volledige dag 

o voor elke voeding een fles 

o ouders staan zelf in voor het onderhoud van de flessen 

 vaste voeding 

o wordt door een externe firma geleverd en verwerkt in het kinderdagverblijf 

o ouders geven allergieën door zodat de voeding kan worden aangepast 

o er is keuze tussen basismenu, vegetarisch en varkensvrij 

o er kan ook dieetvoeding besteld worden. Hiervoor is een voorschrift van de 
dokter vereist 

o info i.v.m. allergenen kan worden opgevraagd 
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3.4 WENMOMENTEN 

 een ouder heeft het recht gebruik te maken van een wenmoment ten vroegste 1 

maand voor de eigenlijke opvang te starten.   

 het is daarbij de bedoeling dat ouder en kind samen een uurtje verblijven in het 

kinderdagverblijf om te wennen aan geluiden, geuren, stemmen, omgeving...   

 dit kan max 3 keer worden aangevraagd en is gratis. 

3.5  KWALITEITSHANDBOEK 

 het kwaliteitshandboek is een beschrijving van de werking van het kinderdagverblijf. 

 het wordt regelmatig aangepast 

 het ligt ter inzage van de ouders 

4. Prijsbeleid 

4.1 BASISPRINCIPE 

BESTELLEN IS BETALEN 

 Vast opvangplan 

o het kind komt op vaste dagen in de week. Vb. elke maandag, dinsdag, 

donderdag 

 Flexibel opvangplan 

o volgens de opvangnood van de ouders (rooster wekelijks of maandelijks 

doorgeven) 

o dagen kunnen wisselen 

o het aantal dagen per week of per maand wordt vastgelegd in de schriftelijke 

overeenkomst 

 Wijziging opvangbestelling 

o minstens 30 dagen vooraf, via schriftelijke aanvraag gericht aan de coördinator 

o de wijziging kan volgens de mogelijkheden binnen het kinderdagverblijf worden 

toegestaan 

o en kan pas ingaan na goedkeuring door de coördinator 

4.2 BASISPRIJS 

 de prijs wordt bepaald volgens het systeem Inkomenstarief 

 de ouders vragen het attest aan via Kind en Gezin. www.mijnkindengezin.be en 

geven het af in het kinderdagverblijf 

 in de basisprijs voor een volle dag zijn de opvang, het middagmaal en het vieruurtje 

inbegrepen 

 bij een halve dag is het middagmaal of het vieruurtje inbegrepen 

 indien een halve dag zowel middagmaal als vieruurtje bevat, wordt een supplement 

van € 2 aangerekend  

 een volle dag opvang (5u en meer) = 100% van het Inkomenstarief 

 een halve dag opvang (tot 4.59u) = 60% van het Inkomenstarief 

http://www.mijnkindengezin.be/
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4.3 VERMINDERD INKOMENSTARIEF 

In onderstaande gevallen hebben ouders recht op een vermindering van het Inkomenstarief. 

Neem hiervoor contact op met het sociaal huis van je gemeente. 

 één gezinslid krijgt een invaliditeitsuitkering 

 één gezinslid krijgt sinds 6 opeenvolgende maanden een voltijdse 

werkloosheidsuitkering 

 één gezinslid krijgt een faillissementsuitkering 

 één gezinslid zal voor 12 maanden een inkomensdaling hebben voor 50% of meer 

 één gezinslid zal voor 12 maanden een lagere sociale bijdrage voor zelfstandigen 

betalen 

 één gezinslid krijgt een leefloon en volgt geen opleiding bij VDAB of OCMW 

 één gezinslid krijgt een leefloon en volgt een opleiding bij VDAB of OCMW 

 één gezinslid beschikt over een attest voor materiële of medische hulp 

 het gezin heeft een laag inkomen en één 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. 

4.4 WAT IS NIET IN DE BASISPRIJS INBEGREPEN 

 flessenvoeding (door ouders te bezorgen ) 

 dieetvoeding 

 luiers 

 verzorgingsproducten (tissues, natte doekjes, zinkzalf,…) 

4.5 EXTRA KOSTEN 

 eenmalige administratieve kost verrekend op de eerste factuur: € 30  

 factuur via post bezorgd: € 1,5/factuur 

 factuur via elektronische post: gratis 

 extra badges: € 2,5  

 toeslag bij het te laat ophalen na sluitingstijd: per schijf van 5 min. = € 10 

 toeslag bij laattijdig betalen van de factuur: bij 2e herinnering = € 5, bij 3e herinnering 

(aangetekend schrijven) = €10  (indien meerdere betalingen uitblijven kan de opvang 

worden stopgezet) 

 sprokkeldag = bedrag volgens Inkomenstarief 

 ongerechtvaardigde afwezigheden (volle of halve dag) = € 27,72 

4.6 AFWEZIGHEDEN 

“Elke afwezigheid dient minstens 1 uur vóór de aanvang van de bestelde opvangdag 

aan het kinderdagverblijf te worden gemeld.” 

 gerechtvaardigde afwezigheden 

o respijtdagen 
 een respijtdag is een volle of een halve dag afwezigheid waarvoor 

ouders niet moeten betalen.  



8 
 

 het pakket ‘respijtdagen’ wordt per kalenderjaar bepaald volgens de 

opvangbestelling  

Uw opvangbestelling bevat Aantal respijtdagen 

5 volle dagen 18 

4 volle dagen 14 

3 volle dagen 10 

2 volle dagen 6 

1 volle dag of minder van 1 VD 2 

 

o afwezigheid wegens ziekte 
 gestaafd met doktersattest:  wordt niet aangerekend 

 zonder doktersattest = respijtdag 

o sprokkeldagen 
 wanneer de respijtdagen zijn opgebruikt kan een sprokkeldag worden 

opgenomen. 

 een sprokkeldag wordt aangerekend volgens het Inkomenstarief  

 het pakket ‘Sprokkeldagen’ wordt per kalenderjaar bepaald volgens de 

opvangbestelling. 

Uw opvangbestelling bevat Aantal sprokkeldagen 

5 volle dagen 12 

4 volle dagen 9 

3 volle dagen 6 

2 volle dagen 4 

1 volle dag of minder van 1 VD 1 

 ongerechtvaardigde afwezigheden 

o wanneer alle respijt- en sprokkeldagen werden opgenomen, spreken we over 

ongerechtvaardigde afwezigheid. 

o deze volle of halve dag wordt aangerekend aan € 27,72 

5. Opnamebeleid  

5.1 BASISPRINCIPE 

Voor het toekennen van een opvangplaats volgen wij de wettelijke voorrangsregels 

 Rangschikking volgens datum ontvangst aanvraag plaatsing op de wachtlijst 

5.2  VOORRANG VOLGENS CATEGORIE 

 Categorie 1: er is kinderopvang nodig omdat de ouders werken, werk zoeken of een 
opleiding volgen EN aan minstens 1 van volgende kenmerken voldoen: 

o de ouder is alleenstaande 
o het gezin heeft een beroepsinkomen van minder dan € 27 000/jaar 
o het kind is een pleegkind 
o 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: 



9 
 

o het gezin heeft een gezamenlijke beroepsinkomen van minder dan € 27 000 
o er is een gezinslid met een handicap (verdere bepalingen te bekomen bij de 

verantwoordelijke) 
o er is een gezinslid met een verminderd zelfzorgvermogen (verdere bepalingen 

te bekomen bij de verantwoordelijke) 
o er zijn sociale of pedagogische redenen die opvang van kinderen noodzakelijk 

maken in het kader van hulpverlening of inburgering van het gezin. 
o geen van de gezinsleden beschikt over een diploma middelbaar onderwijs. 

OF 

 Categorie 3: kinderen die aan een combinatie van een kenmerk uit categorie 1 en 2 
beantwoorden. 

Verdere informatie vind je op: https://www.kindengezin.be/img/voorrangsgroepen.pdf 

Bij ontevredenheid over voorrangsregels kan contact opgenomen worden met het 

Interfederaal Centrum Gelijke Kansen (www.diversiteit.be/contact). 

5.3 TERUGKOMMOMENTEN 

 Schoolgaande kinderen tot de maand waarin ze 3 jaar worden, kunnen enkel worden 

opgevangen tijdens vakanties en/ of op woensdagnamiddagen indien de bezetting van 

het kinderdagverblijf dit toelaat.  Ze hebben geen voorrang op nieuwe inschrijvingen.   

6. Inschrijvingsmethode 

 voor de aanvang van de opvang 

o rondleiding en registratie aanvraag plaatsing op de wachtlijst  

o ontvangst huishoudelijk reglement 

o binnen de 10 werkdagen ontvangst antwoord van het kinderdagverblijf 

 wij kunnen voldoen aan de aanvraag 

 wij kunnen gedeeltelijk voldoen aan de aanvraag 

 wij kunnen niet voldoen aan de aanvraag 

o binnen de 10 werkdagen bevestigen de ouders het antwoord 

o opmaken van de schriftelijke overeenkomst 

 bij de start van de opvang 

o Inlichtingenfiche van het kind (jaarlijkse update) 

7. Brengen en ophalen van het kind 

7.1 WIE? 

 ouders en andere personen opgenomen in de schriftelijke overeenkomst 

(gemachtigde personen) 

 een minderjarige na toestemming van de ouders 

 bij minderjarigen zonder toestemming van de ouders of personen onder invloed, 

wordt het advies van kind en gezin gevolgd. 

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 

https://www.kindengezin.be/img/voorrangsgroepen.pdf
http://www.diversiteit.be/contact
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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7.2 WANNEER? 

 volgens opvangplan 

 ten laatste vijf minuten voor sluitingsuur  

 bij overmacht verwittigt de ouders het kinderdagverblijf  

 liefst niet tijdens de middagrust 

7.3 AANWEZIGHEIDSREGISTER 

 digitaal scannen van badge bij aankomst en vertrek 

 bijhouden registraties die worden gebruikt voor de facturatie 

 elke maand ondertekenen de ouders de registraties voor akkoord. In geval van 

betwisting kan met de plaatselijk verantwoordelijke contact worden opgenomen. 

8. Ziekte of ongeval van het kind 

8.1 TÉ ZIEK VOOR DE OPVANG 

BASISPRINCIPE: Kinderen worden niet toegelaten wanneer: 

 ze te ziek zijn om aan de normale activiteiten in de opvang deel te nemen 

 ze teveel extra zorg en aandacht nodig hebben, zodat de veiligheid en gezondheid 

van de andere  opgevangen kinderen in gedrang komt. 

 ze koorts hebben én 1 of meerdere van de volgende ziektetekenen vertoont: keelpijn, 

oorpijn, braken, diarree, prikkelbaarheid, sufheid. 

 ze een besmettelijke ziekte hebben die een risico vormt. Zij beroepen zich hierbij op 

de infectieziekteklapper van Kind en Gezin 

 bij twijfel overlegt en besluit het kinderdagverblijf 

8.2 WAT ALS JE KIND ZIEK WORDT IN DE OPVANG? 

 bij koorts en symptomen van ziekte wordt contact opgenomen met de ouders 

 er wordt na toestemming van de ouders, eenmalig een koortswerend middel 

toegediend 

 de kinderbegeleiders volgen de toestand op 

 indien de toestand van het kind niet betert, wordt gevraagd om het kind op te halen 

 bij ernstige alarmsignalen worden de hulpdienst en de ouders verwittigd 

 Meer informatie over koortsbeleid vind je op de ‘flowchart koorts’: 

http://www.kindengezin.be/img/flowchart-koorts-091019.pdf 

8.3 HET GEBRUIK VAN MEDICATIE 

BASISPRINCIPE:  

Er wordt geen (reguliere of homeopathische) medicatie toegediend tenzij op voorschrift van 

dokter of apotheker.  

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 
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 dosering en wijze van toedienen 

 einddatum of duur van behandeling 

8.4 ONGEVAL IN DE OPVANG 

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

 de kinderbegeleider dient de eerste zorgen toe. 

 er wordt een inschatting van de situatie gemaakt 

o hulpdiensten zijn niet nodig 

 ouders worden ingelicht 

 verdere opvolging in het kinderdagverblijf 

 eventueel arts contacteren 

o hulpdiensten zijn nodig 

 hulpdienst wordt gecontacteerd 

 ouders worden ingelicht 

 Kind en Gezin wordt ingelicht 

 de kosten verbonden aan deze medische tussenkomsten zijn gedekt door de 

ongevallenverzekering van kinderdagverblijf. 

 verdere uitbreiding van de crisisprocedures zijn terug te vinden in de crisismap van 

het kinderdagverblijf. 

9. Uitstappen 

 ouders worden steeds vooraf verwittigd van de uitstap 

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

 het kinderdagverblijf voorziet steeds voldoende kinderbegeleiders zowel bij de uitstap 

als bij kinderen die in het kinderdagverblijf blijven. 

10. Veiligheid bij nucleaire ramp 

Het kinderdagverblijf: 

 beschikt over een registratie op Be Alert (verwittigen in geval van rampen) 

 beschikt over een crisisprocedure ‘Overmacht’ 

 beschikt over jodiumtabletten voor de kinderen en de personeelsleden 

 volgt het advies van de Federale Overheid 

11. In geval van ontevredenheid of klacht 

 gesprek met de kinderbegeleider 

 gesprek met de plaatselijk plaatselijke verantwoordelijke 

 indien na voorgaande gesprekken geen overeenkomst is, dan kan de 

klachtenprocedure worden gestart 

 de klachtenprocedure kan in het kinderdagverblijf worden geraadpleegd 

 een klachtenkaart vind je in het heen-en weerboekje 
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12. GDPR (privacy) 

Persoonsgegevens, foto’s, … van jou en je kind kan je op elk moment inkijken, verbeteren, 

laten verdwijnen of de verwerking ervan laten beperken. 

Bij het gebruik van persoonsgegevens en foto’s, … waarborgen we de veiligheid en het 

vertrouwelijke karakter ervan. 

Gegevens nodig voor: 

 klantenadministratie 

 facturatie 

 naleven van vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang 

 naleven van de subsidievoorwaarden 

 Kind en Gezin en Zorginspectie 

 zie artikel 24 van het Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van 

Kinderopvang van baby’s en peuters 

Foto’s en beeldmateriaal 

 Foto en beeldmateriaal wordt enkel gebruikt mits schriftelijke toestemming van 

ouders 

Bewaarperiode 

 5 jaar te rekenen na het einde van de opvangperiode 

Verwerkingsregister 

 Te raadplegen bij de coördinator 

Bij vragen 

 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. 

 geval van DATA lek: commission@privacycommission.be 

 in geval van hacking, phishing, malware: federale cyberpolitie: cert@cert.be. 

13. Verzekering 

Het kinderdagverblijf is verzekerd bij Ethias verzekering, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 

Hasselt. 

 Een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 

ongevallen: Polisnummer: 6.568.911,  

 Een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid (algemeen):  

Polisnummer: 45.193.882, 

 Een verzekering voor lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen:  

Polisnummer: 45.194.478, 

14. Wijziging van het huishoudelijk reglement 

 Bij aanpassingen van het huishoudelijk reglement worden ouders zo vlug mogelijk 

schriftelijke op de hoogte gebracht 

 Wijzigingen zijn pas twee maanden na de bekendmaking van kracht 

 Bij wijzigingen ten nadele van de ouders kan de schriftelijke overeenkomst binnen de 

2 maanden worden opgezegd zonder enige schadevergoeding 

http://www.ikbeslis.be/
mailto:commission@privacycommission.be
mailto:cert@cert.be
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 Ouders ondertekenen voor ontvangst.  

Laatste wijziging HHR oktober 2020 

  



14 
 

 

Ondertekenen voor ontvangst en kennisneming van het huishoudelijk reglement (voor het 

kinderdagverblijf) door:  

«ouder_1» en «ouder_2», ouders van «naam_kind» , verklaren het huishoudelijk reglement 

ingezien te hebben en tekenen voor ontvangst van een exemplaar.  

datum en handtekening  

Klik hier als u een datum wilt invoeren. 

 

 

 


