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Reglement Buitenschoolse Kinderopvang op 
woensdagnamiddag 

 
Art 1 : Algemeen 
 

 Organiserend bestuur 
Gemeentebestuur Kluisbergen  
Parklaan 16  
9690 Kluisbergen 
tel. 055/23.16.10 
 

 Coördinator  
Jeugddienst Kluisbergen (Fien Notebaert) 
Parklaan 16 
9690 Kluisbergen 
tel: 055/23.16.32 

 fien.notebaert@kluisbergen.be 
 
Art. 2 : Doelgroep 
 

 Het gemeentebestuur van Kluisbergen organiseert buitenschoolse kinderopvang voor 
kinderen van de basisscholen van Kluisbergen (kleuters en lager onderwijs), die in 
Kluisbergen wonen of er school lopen.  

 De doelstelling is om tegemoet te komen aan ouders die nood hebben aan kinderopvang op 
woensdagnamiddag tijdens de schoolperiode.  

 De kinderen worden opgevangen door een gemotiveerd begeleidster(s).  

 Zieke kinderen kunnen spijtig genoeg niet opgevangen worden. 
 
Art.3 : Bereikbaarheid in noodgevallen 
 
In noodgevallen kan u terecht op volgende nummers: 

 
- 0472/42.17.58 (telefoonnummer begeleidster Ruien) 
- 0496/93.29.17 (telefoonnummer begeleidster Berchem)  
- 055/23.16.10 (telefoonnummer onthaal Kluisbergen) 
- 055/23.16.32 (telefoonnummer coördinator) 

 
Art. 4: Verzekering 

 Voor alle kinderen is er een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen afgesloten bij Ethias . 
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 Zijn niet verzekerd : opzettelijk toegebrachte schade aan materialen of het opzettelijk 
toebrengen van lichamelijke letsel bij derden: dit valt ten laste van de ouders 

 
Art.5 : Klachtenbehandeling. 
 

 Ouders kunnen met vragen, opmerking of problemen terecht bij de begeleiding, de 
schooldirectie of de coördinator. Elke klacht, zowel mondeling of schriftelijk, zal genoteerd 
worden en binnen een termijn van 30 dagen beantwoord worden. 

 Elke opmerking of klacht kan ook schriftelijk, met vermelding van persoonlijke gegevens en 
ondertekend overgemaakt worden aan: Gemeentebestuur Kluisbergen, tav College van 
Burgemeester en Schepenen, Parklaan 16 – 9690 Kluisbergen. Elke klacht zal discreet en 
efficiënt behandeld worden. 
 

Art. 6: Opnamebeleid. 

 Voor elk deelnemend kind moet een inschrijvingsformulier ingevuld worden, dit moet per 
kind slecht één keer ingevuld worden. 

 Dit inschrijvingsformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd bij de 
eerstvolgende opvang, dit kan via de school gebeuren. 
 

Art. 7: Openingstijden. 

 Woensdagnamiddag van 12u30 tot 17u00 (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties) 
 

Art. 8: Adres. 

  de gemeente Kluisbergen organiseert de buitenschoolse kinderopvang op volgende locaties: 
 

Gemeentelijke basisschool De Start 
De Pacht 6 – 9690 Kluisbergen  
 
Gemeentelijke basisschool De Start 
Kloosterstraat 24 – 9690 Kluisbergen 
 
De verschillende scholen staan in voor de verplaatsing van de kinderen van de school naar 
bovenvermelde locaties. De ouders halen de kinderen op deze locatie af. 
 

Art.9: Tarief 

 1,50 euro per begonnen uur (voor het laatste begonnen half uur, 16.30u-17.00u, 
bedraagt het tarief 0,75 euro). 

 Vanaf het 3e kind van hetzelfde gezin is het toezicht gratis. 
 

Art. 10: Wederzijdse afspraken 

 Voor die aangelegenheden waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het 
College van Burgemeester en Schepenen. 

 De vrijwilligers dienen zich aan het beroepsgeheim te houden, vertrouwelijke informatie mag 
niet worden doorgegeven. 

 Er worden geen maaltijden, koekjes en/of drankjes voorzien. Indien gewenst kan u uw kind 
een boterham, koek of drankje meegeven naar de opvang. 

 De ouders halen de kinderen af op de plaats van de opvang. 
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 Ouders dienen de openingsuren van de opvang te respecteren. Wanneer men vermoedt dat 
men te laat zal zijn – omwille van file, panne, ongeval, … wordt men verzocht de opvang te 
verwittigen, zodat ook de kinderen kunnen gerustgesteld worden.  

 Voor kinderen die te laat worden afgehaald, zal een vergoeding van 2,00 euro per begonnen 
kwartier per kind worden aangerekend. 

 Kinderen die zelfstandig de opvang mogen verlaten dienen hiervoor schriftelijke 
toestemming te hebben van de ouders. 

 Bij ongeval tijdens de opvang, worden de ouders of de beschikbare contactpersoon 
onmiddellijk gewaarschuwd. Indien nodig wordt ook onmiddellijk de dokter of de 100 
gewaarschuwd. In geval van ongeval dient het formulier van Ethias “Aangifteformulier, 
verzekering tegen lichamelijke ongevallen” ingevuld te worden en zo snel mogelijk (binnen 
de 24 uren) binnengebracht te worden.  

 Indien het kind medicatie dient te nemen dient dit schriftelijk meegedeeld te worden. 
 


