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BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
1. De Gemeente Rijkevorsel organiseert een initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO). 

Deze dienst staat onder toezicht van en wordt erkend door Kind en Gezin. Halfjaarlijks 
gebeurt binnen onze gemeente een lokaal overleg waarin de buitenschoolse 
kinderopvang, in zijn geheel, geëvalueerd en besproken wordt met alle betrokken 
partners (ouders worden hier ook vertegenwoordigd). 
 
Het IBO wordt in Rijkevorsel georganiseerd op volgende locaties : 
 

 Rijkevorsel centrum:  Molenstraat 22 
     2310 Rijkevorsel 
     03 340 00 56 
 

 Sint-Jozef Rijkevorsel: Pioenstraat 26 
     2310 Sint-Jozef Rijkevorsel 
     03 309 99 23 
 
2. Voor dit initiatief werd een lokale coördinator, Mevrouw Dictus Hilde, aangesteld. 

Zij coördineert de activiteiten, heeft de leiding over het personeel en onderhoudt 
contacten met de ouders, het ruime publiek en de externe instanties. 
 

 Hilde is te bereiken op: Centrale opvanglocatie Rijkevorsel centrum  
Molenstraat 22 
2310 Rijkevorsel 
03 340 00 56 
03 340 00 70 (Fax, Gemeentebestuur, Molenstraat 5) 

 
 Graag vooraf contacteren voor eventuele afspraken. 
 In uiterste nood kan je de coördinator buiten de openingsuren van de 
           kinderclub bereiken op het telefoonnummer : 0479 97 23 80 
 

 Inschrijvingen kunnen enkel gebeuren bij de coördinator, mevrouw Dictus Hilde.  
Elk kind dat gebruik wil maken van de opvang dient vooraf ingeschreven te 
worden. Bij de inschrijving vult de ouder een gegevensfiche in over zijn kind.   
Informatie over de bereikbaarheid van de ouders en bepaalde belangrijke  
medische gegevens van het kind worden gevraagd. 
Tevens wordt er een bewijs kinderbijslagfonds gevraagd. 
 

 Voor eventuele opmerkingen, problemen, vragen, … kan u in eerste instantie   
steeds terecht bij de lokale coördinator Mevrouw Dictus Hilde.  Graag vooraf  
contacteren voor eventuele afspraken. Indien zij afwezig is, kan een boodschap 
ingesproken worden op het antwoordapparaat, deze wordt dagelijks beluisterd.   
U kan ook uw bemerkingen mailen naar kinderclub@rijkevorsel.be 
Wanneer men niet tot een vergelijk kan komen kan men contact opnemen met de 
ombudsdienst van Kind en Gezin:  Klachtendienst Kind en Gezin 

Hallepoortlaan 27     
1060 Brussel    
02 533 14 14 
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3. De buitenschoolse kinderopvang staat open voor alle kinderen schoolgaand of 
woonachtig te Rijkevorsel. Het betreft kinderen uit het kleuter- of lager onderwijs. 
Mindervalide kinderen uit voornoemd onderwijs zijn eveneens welkom. 
De opvang betekent vrije tijd voor kinderen. Het accent ligt op spelen. De sociale 
ontwikkeling wordt bevorderd. De kinderen kiezen met wie en wat ze spelen. Dit alles 
in een huiselijke sfeer. Men kan spelen met aangepast speelgoed, binnen of buiten, 
rustig of actief, spontaan of voorbereid naar de keuze van het kind. Wij streven ernaar 
dat uw kind zich geborgen voelt bij een vaste groep begeleidsters die de kinderen 
warm onthalen en ondersteunen. 
 
Ouders zijn de eerste en belangrijkste opvoeders van het kind. Daarom vinden wij het 
belangrijk dat ouders voldoende ingelicht worden over wat er in de opvang gebeurt. Zo 
kunnen jullie kinderen met een gerust hart aan ons toevertrouwen. De kinderclub is 
tijdens de openingsuren vrij toegankelijk voor de ouders. 
 
De kinderen worden opgevangen door een team begeleidsters die een erkende 
opleiding hebben gevolgd. Regelmatig worden er bijscholingen georganiseerd en 
wekelijks vindt er een interne werkbespreking plaats. 
 

4. Openingsuren van de kinderclub:  
 

 Rijkevorsel centrum 
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 - ochtend: 6.45 uur tot aanvang school 
- avond: einde school tot 19.00 uur 

 
Woensdag 

 - ochtend: 6.45 uur tot aanvang school 
- middag: einde school tot 19.00 uur 

 
Schoolvrije dagen en vakanties 

- van 6.45 uur tot 19.00 uur 
 

 Sint-Jozef Rijkevorsel 
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 - ochtend: 6.45 uur tot aanvang school 
- avond: einde school tot 19.00 uur 
 

Woensdag  
 - ochtend: 6.45 uur tot aanvang school 

- middag: einde school tot 13.00 uur, nadien opvang in het centrum 
 

Schoolvrije dagen en vakanties 
 - enkel opvang in Rijkevorsel centrum 

 
De ouders hebben tijdens de opvangmomenten steeds toegang tot de lokalen waar de 
kinderen worden opgevangen. 
 
De ouders kunnen vooraf, met hun kind(eren), kennis komen maken met het gebeuren 
binnen de buitenschoolse kinderopvang. 
 
Na overleg met de lokale coördinator kunnen de openingsuren enigszins aangepast  
worden. Deze zullen dan ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
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De buitenschoolse kinderopvang is collectief gesloten de week tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar, de brugdag na Heer Hemelvaart en de week van 21 juli. 
 
De derde vrijdag van september is er enkel vooropvang omwille van een pedagogische 
studiedag. Begeleidsters volgen dan een ganse dag vorming met andere kinderclubs van 
het Kiko-netwerk. 
 
Het uiterste sluitingsuur is 19.00 uur. Wanneer dit sluitingsuur niet gerespecteerd 
wordt en om misbruik tegen te gaan, kan een boete van € 12,39 per kind aangerekend 
worden.  
Na twee overschrijdingen van het sluitingsuur waarbij het duidelijk gaat om misbruik, 
wordt uitsluiting overwogen. 

 
5. De verplaatsing tussen thuis en de opvanglocaties gebeurt door de ouders. De 

verplaatsing van en naar de school evenals de verplaatsing tussen de twee locaties op 
woensdagmiddag om 13.00 uur en de verplaatsingen voor uitstappen wordt 
georganiseerd door het gemeentebestuur. 
In geval van uitstappen wordt de dagprijs (€ 10) aangerekend indien u uw kind 
inschrijft, doch zonder verwittiging niet deelneemt. 
 

6. Tijdens het schooljaar dienen de ouders  vooraf te verwittigen (ten laatste op 
donderdag voorafgaand aan de volgende week) aan de begeleidster of de lokale 
coördinator op welke dagen hun kind(eren) naar de kinderopvang komt/komen. Dit kan 
persoonlijk, schriftelijk, via mail of telefonisch gebeuren. Bij wijziging omtrent dagen 
en uren dient men de begeleidster of de lokale coördinator tijdig te verwittigen.  

 
In geval van afwezigheid kan u een berichtje achterlaten in de brievenbus, mailen of 
een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Zowel in Rijkevorsel centrum als in 
Rijkevorsel Sint-Jozef beschikt men over een antwoordapparaat. 
Tijdens de vakantieperiodes en schoolvrije dagen werken we met voorinschrijvingen. 
Voor elke vakantieperiode dient u in te schrijven voor de uiterste inschrijvingsdatum 
die vermeld staat in de vakantiefolder. Zo kunnen we steeds voldoende begeleidsters 
voorzien en een kwaliteitsvolle opvang bieden. 

 
Indien uw kind(eren) afgehaald word(t)(en) door een andere persoon dan diegene die u 
noteerde op het inschrijvingsstrookje is het noodzakelijk de kinderopvang hiervan op 
de hoogte te stellen. Zo niet, zijn wij genoodzaakt uw kind(eren) in de kinderopvang te 
houden totdat u goedkeuring geeft dat uw kind(eren) inderdaad met iemand anders 
dan de persoon die u opgaf mee mag/mogen gaan. 

 
7. Tarieven (volgens Besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1997) : 

De tarieven die de dienst buitenschoolse kinderopvang hanteert, dienen de procentuele 
stijgingen van het indexcijfer in acht te nemen. 

 
Vanaf 1 september 2008: 

 Voor- en naschoolse opvang:  
  € 0,80 per half uur 

 € 1,60 per uur 
   

 Schoolvrije dagen en vakanties : 
€ 4,20 voor minder dan 3 uren opvang 

  € 6 voor 3 tot 6 uren opvang 
€ 10 voor meer dan 6 uren opvang 
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 Woensdagmiddag 
Voordeligste tarief wordt gehanteerd, d.w.z. de tarieven per half uur en bij 
aanwezigheid van méér dan 3 uren wordt € 6 aangerekend. 
 

Bij gelijktijdig verblijf van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin wordt 25% korting 
gegeven op de totale ouderbijdrage. 
 
Als de financiële situatie daartoe aanleiding geeft, kan een sociaal tarief gehanteerd 
worden van 0,40 EUR per begonnen half uur en respectievelijk € 2,20, € 3 en € 5 op 
vakantiedagen. Het gemeentebestuur beslist, in overleg met het OCMW, over het al 
dan niet toekennen van het sociale tarief, op basis van een geargumenteerd verzoek. 

 
8. Betalingswijze: 

De betaling gebeurt via maandelijkse facturatie. Wij geven de mogelijkheid tot 
storting, overschrijving of domiciliëring. Formulieren om domiciliëring aan te vragen bij 
uw financiële instelling kunnen verkregen worden bij de lokale coördinator of de 
begeleidsters. 

 
9. Dagelijks dient u bij de begeleidsters formulieren van de opvang van uw kind af te 

tekenen. Per kind wordt maandelijks een lijst opgemaakt, op die manier hebt u een 
duidelijk overzicht van de aanwezige uren en wordt door het aftekenen meteen een 
controle ingebouwd. Dit ondertekenen dient zowel ’s ochtends als ’s avonds te 
gebeuren. Indien u niet ondertekend hebt, wordt ’s morgens aangerekend vanaf 
openingsuur (6.45 uur) en ’s avonds tot sluitingsuur (19.00 uur). 

 
10. De kinderen dienen zich te houden aan de regels van de buitenschoolse kinderopvang. 

De algemene beleefdheidsregels gelden ook in de opvang.  
Bij ruzie of meningsverschillen zullen de kinderen samen met de begeleidsters naar een 
oplossing zoeken. 

 
11. Informatie over de activiteiten wordt tijdig meegedeeld via infofolders,  infobord en 

informatieblad Rijkevorsel. 
 
12. Wanneer het kind zijn verblijf in de opvang onderbreekt wegens sportieve of culturele 

activiteiten dient dit schriftelijk door de ouders te worden meegedeeld en vallen de 
kinderen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de dienst kinderopvang. 
Hiervoor worden standaardformulieren ter beschikking gesteld door de dienst 
buitenschoolse kinderopvang. Wanneer dit formulier niet werd ingevuld en 
ondertekend door de ouders, kunnen wij uw kind(eren) geen toelating geven de 
kinderopvanglokalen te verlaten. 

 
13. De kinderen zijn tijdens de opvang verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en  

burgerlijke aansprakelijkheid. De polis ligt ter inzage bij de lokale coördinator. 
 

14. Indien een kind te ziek is om naar school te gaan, kan het ook niet naar de opvang  
komen. 
Indien een kind ziek wordt op de opvang, staan de ouders in voor de betaling van de 
geneesheer en/of geneeskundige diensten. Bij ziekte of ongeval worden in de eerste 
plaats de ouders hiervan verwittigd. De opvang zal, indien dit vereist is, reeds contact 
opnemen (bij voorkeur) met de eigen huisarts. Eventueel kan een behandeling reeds 
worden ingezet.  
In de Kinderclub wordt geen medicatie toegediend. U vraagt bij voorkeur aan de 
behandelend arts medicatie voor te schrijven die u ’s morgens en ’s avonds zelf kan 
toedienen. Enkel op medisch voorschrift wordt een uitzondering voorzien. In dit geval 
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moet op de verpakking vermeld staan : naam van het kind, dosering en wijze van 
toediening en duur van de behandeling, naam van de dokter/apotheker, wijze van 
bewaring. 

 
15. Kinderen kunnen koeken, appels, chocomelk, aardbeiendrink, melk, appelsap, 

appelsiensap of water bekomen in de kinderopvang. Deze zullen op vaste tijdstippen 
aangeboden worden, namelijk om 16.00 uur onder het schooljaar en rond 10.00 uur, 
12.00 uur en 16.00 uur op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties. 
Op woensdagmiddag, schoolvrije dagen en schoolvakanties brengen kinderen zelf hun 
boterhammen mee. Vanaf september tot en met juni kunnen de kinderen op 
woensdagmiddag en schoolvrije dagen soep verkrijgen tegen € 0,37. 
Drank buiten de vaste tijdstippen zal aangeboden worden tegen € 0,25. Indien uw kind 
geen drank mag benutten buiten de vaste tijdstippen, gelieve de coördinator hiervan 
op de hoogte te brengen bij de inschrijving. Indien niets gemeld wordt, gaan wij ervan 
uit dat uw kind drank mag benutten aan € 0,25. Water wordt gratis aangeboden. 
Het is verboden eigen drank of snoep mee te brengen. 

 
16. Duurzame voorwerpen, speelgoed, e.d. dat van thuis wordt meegebracht naar de 

kinderopvang, is niet aan te raden. De kinderclub kan niet instaan voor eventuele 
stukken, verloren voorwerpen, enzovoort. 

 
17. De kinderen moeten netjes gewassen zijn. In de vakantieperiodes is het aan te raden 

speelkledij aan te trekken. De kinderopvang staat niet in voor schade aan de kledij. 
 

18. De ouders zullen in het project buitenschoolse kinderopvang betrokken worden via 
informatievergaderingen. 
 

19. Wij willen jullie erop wijzen dat er foto’s van uw kind kunnen worden genomen, 
verwerkt en eventueel gebruikt in gemeentelijke publicaties. Als u hier als ouder of 
wettelijke voogd niet in toestemt, moet u dit schriftelijk melden aan de coördinator. 
 

20. Ondergetekende(-n) bevestigt/bevestigen kennis te hebben genomen van de 
bepalingen van het huishoudelijk reglement en verklaart/verklaren zich hiermee 
akkoord.  
Bijhorende inschrijvingsformulieren dienen, ondertekend, terugbezorgd te worden aan 
de lokale coördinator van de buitenschoolse kinderopvang. De gevraagde formulieren, 
vermeld op het inschrijvingsformulier, dienen door de ouders bijgevoegd te worden. 

 
 
 
 

Het huishoudelijk reglement heeft als doel een goede samenwerking te bevorderen tussen 
het initiatief en de ouders. 
Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaart u akkoord te zijn met de 
inhoud van het huishoudelijk reglement. 

Bij vragen of opmerkingen kan u steeds contact opnemen met de coördinator. 

 

 

 

  


