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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Kinderopvanglocaties vzw Sint-Goedele Brussel
KOL Bammeke - Ganshoren
KOL De Boomhut – Schaarbeek
KOL De Elfjes – Sint-Jans-Molenbeek
KOL De Hummeltjes – Sint-Jans-Molenbeek
KOL De Kollebloem – Etterbeek
KOL De Waterlelie – Neerpede
KOL De Zinnekes – Laken
KOL Harlekijntje – Jette
KOL Kiekeboe 1 – Sint-Gillis
KOL Kiekeboe 2 – Sint-Gillis
KOL Pagadder - Ganshoren
KOL Scheutje – Anderlecht
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ALGEMEEN
1

Contact
1.1

Organisator:
vzw Sint-Goedele Brussel
Verheydenstraat 39
1070 Anderlecht
tel.: 02 520 05 72
e-mail: info@sint-goedele.brussels
website: www.sint-goedele.be
ondernemingsnummer: 0478 379 452
R.P.R. Brussel Nederlandstalig
Enkel in geval van nood en buiten de openingsuren van de kinderopvanglocatie
kan u bellen naar het onthaal van de vzw Sint-Goedele Brussel op het nummer
02 520 05 72.

1.2

Algemeen directeur:
Bruno De Lille, e-mail: brunodelille@sint-goedele.brussels

1.3

Directeur kinderopvang:
Lieselot Walravens is de directeur van de kinderopvanglocaties van de vzw SintGoedele Brussel. U kan haar bereiken via lieselotwalravens@sintgoedele.brussels
Nele De Bolle is de pedagogisch medewerker voor de kinderopvang van de vzw
Sint-Goedele Brussel. U kan haar bereiken via neledebolle@sintgoedele.brussels

1.4

Contactpersonen:
Voor de kinderopvanglocatie Bammeke is Silke Plaisier de leidinggevende. U
kan de kinderopvanglocatie bereiken op 02 428 20 86 of bammeke@sintgoedele.brussels
Adres: Geslachtendreef 24/A, 1083 Ganshoren
Voor de kinderopvanglocatie De Boomhut is Jennifer Coucke de
leidinggevende. U kan de kinderopvanglocatie bereiken op 0493 89 13 60 of
deboomhut@sint-goedele.brussels
Adres: Maartlaan 70, 1030 Schaarbeek
Voor de kinderopvanglocatie De Elfjes is Kelly Van Lierde de leidinggevende. U
kan de kinderopvanglocatie bereiken op 02 522 90 18 of deelfjes@sintgoedele.brussels
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Adres: Madrigaalstraat 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Voor de kinderopvanglocatie De Hummeltjes is An Tuyaerts de leidinggevende.
U kan de kinderopvanglocatie bereiken op 02 427 74 19 of dehummeltjes@sintgoedele.brussels
Adres: Haeckstraat 61, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Voor de kinderopvanglocatie De Kollebloem is Mieke Fremout de
leidinggevende. U kan de kinderopvanglocatie bereiken op 02 736 55 91 of
dekollebloem@sint-goedele.brussels
Adres: Generaal Fivéstraat 38, 1040 Etterbeek
Voor de kinderopvanglocatie De Zinnekes is Elise Lemaître de leidinggevende.
U kan de kinderopvanglocatie bereiken op 02 479 72 70 of dezinnekes@sintgoedele.brussels
Adres: Molenbeeksestraat 173, 1020 Brussel
Voor de kinderopvanglocatie De Waterlelie is Els Balcaen de leidinggevende. U
kan de kinderopvanglocatie bereiken op 02 522 82 85 of dewaterlelie@sintgoedele.brussels
Adres: Bloeistraat 37, 1070 Anderlecht
Voor de kinderopvanglocatie Harlekijntje is Joke Vermeir de leidinggevende. U
kan de kinderopvanglocatie bereiken op 02 478 52 18 of harlekijntje@sintgoedele.brussels
Adres: Jan Tiebackxstraat 13, 1090 Jette
Voor de kinderopvanglocatie Kiekeboe1 is Chris De Moyter de leidinggevende.
U kan de kinderopvanglocatie bereiken op 02 538 36 46 of kiekeboe1@sintgoedele.brussels
Adres: Denemarkenstraat 15, 1060 Sint-Gillis
Voor de kinderopvanglocatie Kiekeboe2 is Greet Vanhove de leidinggevende. U
kan de kinderopvanglocatie bereiken op 02 720 43 00 of kiekeboe2@sintgoedele.brussels
Adres: Garibaldistraat 20, 1060 Sint-Gillis
Voor de kinderopvanglocatie Pagadder is Elly Arens de leidinggevende. U kan
de kinderopvanglocatie bereiken op 02 425 33 64 of pagadder@sintgoedele.brussels
Adres: Sint-Ceciliavoorplein 5, 1083 Ganshoren
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Voor de kinderopvanglocatie Scheutje is Karen Verkens de leidinggevende. U
kan de kinderopvanglocatie bereiken op 02 411 00 81 of scheutje@sintgoedele.brussels
Adres: Ninoofsesteenweg 337, 1070 Anderlecht
1.5

Contactgegevens Kind & Gezin:
Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
telefoonnummer Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100

2

Doelgroep

De kinderopvanglocatie richt zich tot kinderen die nog niet naar de basisschool kunnen gaan.
Alle kinderen zijn welkom bij ons. Daarbij wordt, binnen de vigerende regelgeving, gepoogd een
evenwichtige toegang te realiseren van enerzijds de (van huis uit) Nederlandstalige kinderen en
anderzijds de (van huis uit) anderstalige kinderen.
3

Taalbeleid

Wij zijn een Nederlandstalige instelling en dus gebruiken alle medewerkers het Nederlands. De
keuze voor een Nederlandstalige kinderopvanglocatie betekent ook dat u, als ouders, het
Nederlandstalig karakter van onze instelling aanvaardt en erkent. In onze communicatie
gebruiken we dan ook uitsluitend het Nederlands. We werken met pictogrammen voor de
ouders die onze taal moeilijk begrijpen of spreken. In zeer uitzonderlijke situaties zal er
individueel met u een andere taal gesproken worden.
4

Verzekering

De organisator heeft voor alle kinderopvanglocaties een verzekeringspolis burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten bij IC-Verzekeringen, Handelsstraat 72
1040 Brussel, polisnummer 16790090040192.
Polis Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA):
De BA-polis dekt de materiële en lichamelijke schade die tijdens de opvang aan derden
toegebracht werd.
De schade aan de lokalen is uitgesloten uit de polis. De familiale verzekering van de ouders zal
dan aangesproken worden. Wanneer er geen familiale verzekering is, moet de schade door de
ouders bekostigd worden.
De schade die kinderen aan elkaar toebrengen, al dan niet met opzet, alsook deze aan materiaal
van derden (bv scheuren van elkaars kledij, brilschade, …) is niet verzekerd door deze polis. De
familiale verzekering van de ouders zal hiervoor moeten worden aangesproken.
Het moedwillig beschadigen door de kinderen van materiaal en uitrusting van de vzw SintGoedele Brussel zal verhaald worden op de ouders.
Polis medische kosten:
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De polis dekt de medische kosten van letsels die de kinderen oplopen tijdens de opvanguren en
op de weg van thuis naar de opvang en omgekeerd. Indien uw kind ziek wordt tijdens de opvang
zijn de kosten voor de behandeling niet gedekt door deze verzekering.
Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren bij de
leidinggevende.
5

Klachtenbehandeling

Wij nodigen u uit om bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de
begeleiders of leidinggevende. Samen zullen we trachten tot een oplossing te
komen.
U kan uw klacht ook schriftelijk bezorgen aan de directeur kinderopvang of aan de
algemeen directeur. We garanderen u dat elke klacht op een efficiënte en
doeltreffende wijze geregistreerd, behandeld en beantwoord zal worden binnen een termijn
van maximum één maand.
Indien u van mening bent dat uw klacht ontoereikend beantwoord werd, kan u zich wenden tot
de Klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. U kan dit doen via
klachtendienst@kindengezin.be of 02 533 14 14.
6

Opnamebeleid

De vzw Sint-Goedele Brussel is lid van de vzw Samenwerking aan Kinderopvang
Brussel, die het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel organiseert.
Als lokaal registratiepunt voor ouders bieden wij ondersteuning bij of staan wij in
voor de registratie van elke nieuwe opvangvraag op het moment van aanmelding.
Elke kinderopvanglocatie behandelt elke opvangvraag via het centraal
registratiesysteem van het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel minstens volgens het door het
centraal registratiesysteem omschreven minimodel.
Als lid van de vzw Samenwerking aan Kinderopvang Brussel heeft de vzw Sint-Goedele Brussel
de nodige afspraken gemaakt voor een evenwichtig opnamebeleid.
Het opnamebeleid is gebaseerd op de gegevens vermeld op de aanmeldingsfiche en de
procedure opgenomen in het kwaliteitshandboek. De inschrijving wordt geconcretiseerd via een
schriftelijke overeenkomst tussen de ouders en de vzw Sint-Goedele Brussel.
U vult de gevraagde formulieren waarheidsgetrouw in. Elke moedwillige onjuistheid van de
inlichtingen kan de niet-opname van uw kind in de kinderopvanglocatie tot gevolg hebben.
Nadat u zich als ouder geregistreerd heeft, selecteert elke leidinggevende de aanvragen op basis
van onderstaande voorrangsregels. Elke voorrangsregel heeft een puntscore gekregen die
gekoppeld is aan het centraal registratiesysteem.
De door de vzw Sint-Goedele Brussel vastgelegde voorrangsregels zijn:
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1

Het gezin heeft een broer of zus die ingeschreven is in één van 20 000 punten
de volgende instellingen:
 de kinderopvanglocatie;
 een Nederlandstalige kleuter- of basisschool, gelegen op
dezelfde campus of binnen een afstand van 1 km
 een Nederlandstalige kleuter- of basisschool waarmee de
opvanglocatie samenwerkt met het oog op een
doorgaande pedagogische lijn in het kader van de Brede
School

2

Het gezin heeft een dringende nood aan opvang (startdatum 10 000 punten
binnen 1 maand, acute opvang of noodopvang (verhuis,
stopzetting huidige kinderopvang, adoptie/pleegzorg, …))

3

Het gezin woont in de gemeente waar de kinderopvanglocatie 4000 punten
gelegen is.

4

Het gezin woont binnen een afstand van 1 kilometer van de
kinderopvanglocatie.

5

De ouder werkt, studeert of volgt een beroepsgerichte 100 punten
opleiding binnen een afstand van 1 kilometer van de
kinderopvanglocatie.

500 punten

Daarnaast hanteren we een aantal wettelijke voorrangsregels bepaald door de Vlaamse
Overheid.
1

kinderen waarvan minstens één ouder het Nederlands 4000 punten
voldoende machtig is, overeenkomstig artikel 8, §2 van het
decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van
kinderopvang van baby’s en peuters
55 % van alle kinderen die op jaarbasis worden opgevangen
zijn kinderen waarvan minstens één ouder het Nederlands
voldoende machtig is.

2

kinderen van specifieke doelgroepen: kinderen die 1000 punten
beantwoorden aan ten minste twee van de volgende
kenmerken:
a)
kinderen van gezinnen waarvoor kinderopvang
noodzakelijk is om werk te zoeken of te houden of om
een beroepsgerichte opleiding daarvoor te volgen;
b)
kinderen van alleenstaanden;
c)
kinderen van gezinnen die een gezamenlijk belastbaar
inkomen hebben dat lager is dan een bepaald bedrag;
d)
pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben;
e)
kinderen van wie een broer of zus in de
kinderopvanglocatie wordt opgevangen
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30 % van alle kinderen die op jaarbasis worden opgevangen
zijn kinderen van specifieke doelgroepen of kinderen van
kwetsbare gezinnen.
3

kinderen van kwetsbare gezinnen: kinderen van gezinnen die 2000 punten
beantwoorden aan minstens twee van de volgende
kenmerken, waarvan minstens één kenmerk als vermeld in
punt b, d of e van item 2 (hierboven):
a)
nood hebben aan kinderopvang om werk te zoeken of
te houden of om een beroepsgerichte opleiding
daarvoor te volgen;
b)
een gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen hebben
dat lager is dan € 27 858,52 (2018) (inkomensbedrag is
onderhevig aan indexatie);
c)
wat de gezinssamenstelling betreft, alleenstaand zijn,
meer bepaald niet gehuwd zijn of geen domicilie
hebben met een persoon van wie het inkomen in
aanmerking komt voor de bepaling van het
inkomenstarief;
d)
wat de gezondheid en de zorgsituatie betreft,
beantwoorden aan minstens een van de volgende drie
kenmerken:
een gezinslid met een handicap hebben,
waaronder wordt verstaan: voor volwassenen,
de handicap vermeld in artikel 135, eerste lid, 1°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
en voor minderjarigen, het in aanmerking komen
voor verhoogde kinderbijslag;
een gezinslid hebben met een verminderd
zelfzorgvermogen als vermeld in artikel 2, 2° van
het decreet van 30 maart 1999 houdende de
organisatie van de zorgverzekering;
in de context van hulpverlening aan het gezin of
van inburgering van het gezin, is het voor de
kinderen om sociale of pedagogische redenen
wenselijk dat ze overdag opgevangen worden in
de kinderopvang;
wat het opleidingsniveau betreft, wanneer beide
ouders geen diploma secundair onderwijs
hebben.

Als ouder mag u een antwoord verwachten in het begin van de maand volgend op het moment
waarop u uw opvangvraag registreert en ten vroegste 7 maanden voor de gewenste startdatum.
Dit antwoord kan positief of negatief zijn volgens de afgesproken procedure in het kader van
het centraal registratiesysteem.
Wanneer u als ouder een positief antwoord ontvangt (via e-mail of post) moet u de
kinderopvanglocatie binnen de 10 dagen contacteren. Samen kan een voorstel van opvangplan
besproken worden.
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Wanneer u als ouder een negatief antwoord ontvangt kan u enkel afwachten. De kans op een
positief antwoord blijft immers bestaan.
7

Openingsdagen en openingsuren

Alle kinderopvanglocaties zijn open van maandag tot vrijdag. De openingsuren zijn verschillend
naargelang de kinderopvanglocatie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kinderopvanglocatie Bammeke van 7 tot 18 uur;
kinderopvanglocatie De Boomhut van 7.30 tot 18.30 uur;
kinderopvanglocatie De Elfjes van 7.15 tot 18.15 uur;
kinderopvanglocatie De Hummeltjes van 7.30 tot 18.30 uur;
kinderopvanglocatie De Kollebloem van 7.15 tot 18.15 uur;
kinderopvanglocatie Harlekijntje van 7 tot 18 uur;
kinderopvanglocatie De Zinnekes van 7 tot 18 uur;
kinderopvanglocatie De Waterlelie van 7 tot 18 uur;
kinderopvanglocatie Kiekeboe1 van 7 tot 18 uur;
kinderopvanglocatie Kiekeboe2 van 7 tot 18 uur;
kinderopvanglocatie Pagadder van 7 tot 18 uur;
kinderopvanglocatie Scheutje van 7 tot 18 uur.

Jaarlijks sluit de kinderopvanglocatie één week tijdens de paasvakantie, enkele weken tijdens
de zomervakantie en tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
Kinderen die eerder in onze kinderopvanglocatie opgevangen werden, kunnen nog steeds
tijdens de schoolvakanties in de kinderopvanglocatie terecht en dit tot de schoolplichtige
leeftijd. Dit kan echter enkel als de maximumbezetting niet bereikt is en na overleg met de
leidinggevende.
De kinderopvanglocatie deelt jaarlijks, in de maand november, schriftelijk de vakantiedata van
het volgende jaar mee. U vindt deze data ook op de website van de kinderopvanglocatie.
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INTERN WERKINGSKADER
8

Principes met betrekking tot het gevoerde pedagogisch beleid

De dienstverlening omvat de opvoedkundige begeleiding en de verzorging van uw kind. De
kinderopvanglocatie wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van uw
kind bevordert en hem/haar de beste kansen biedt om zijn/haar talenten en vaardigheden te
ontplooien.
Om dit te verwezenlijken werkt de kinderopvanglocatie volgens de criteria die in de
kwaliteitsschaal voor het evalueren van het pedagogisch functioneren door Kind en Gezin
worden vooropgesteld. Bijzondere aandacht gaat naar individualisering, zelfredzaamheid,
flexibiliteit, het bijbrengen van structuur, bewegingsvrijheid en veiligheid. De
kinderopvanglocatie gebruikt tevens het zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en
betrokkenheid van kinderen in de opvang (ZIKO/MEMOQ). De pedagogisch medewerker
bewaakt, samen met de directeur kinderopvang en de leidinggevende, het pedagogisch
functioneren.
De pedagogisch medewerker begeleidt de kinderbegeleiders in het realiseren van een goede
werking van hun leefgroep: o.a. de inrichting van de ruimtes, het aankopen van speelgoed, de
concrete invulling van activiteiten,... Hij/zij biedt ook ondersteuning als er kindjes zijn die een
specifieke aanpak vereisen.
Verder implementeert en bewaakt hij/zij de verschillende systemen om de ontwikkeling, het
welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen op te volgen. Hij/zij coacht en ondersteunt
de kinderbegeleiders in het toepassen van deze volgsystemen.
De kinderen verblijven in vaste leefgroepen. De leidinggevende stelt de groepen
samen, in overleg met de betrokken kinderbegeleiders van uw kind. Zij houden
hierbij rekening met de ontwikkelingsfase van uw kind, de pedagogische visie,
het reserveringsschema en de beschikbare plaats.
Elke leefgroep heeft doorheen de dag begeleiding van twee kinderbegeleiders. Alle leefgroepen
hebben hun eigen leefgewoonten. Voor meer informatie over de dagindeling, de slaap- en
eetgewoonten en de spelactiviteiten kan u steeds terecht bij de begeleiders.
Uw kind gaat over naar een andere leefgroep na overleg met u. Om de overstap zo vlot mogelijk
te laten verlopen, maakt uw kind geleidelijk aan kennis met de volgende leefgroep door er
enkele uurtjes te gaan spelen.
9

Principes met betrekking tot de samenwerking met ouders en kinderen

Het hele team wil nauw met u samenwerken. ’s Morgens en ’s avonds worden er
gespreksmomenten voorzien waarbij informatie wordt uitgewisseld. U verstrekt er
alle nodige inlichtingen over de individuele noden van uw kind. U kan met vragen
over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van uw kind steeds terecht
bij het personeel.
Om ons pedagogisch aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van uw
kind zullen wij regelmatig de motorische, sociale, emotionele, verstandelijke en
taalontwikkeling van uw kind observeren. We houden u op de hoogte van de vorderingen van
uw kind.
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Het basisprincipe van de kinderopvanglocatie is dat we respect hebben voor elk kind, voor zijn
eigenheid en zijn persoonlijkheid. We zorgen voor een stimulerende omgeving met speelgoed
en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen, waardoor uw
kind geboeid en betrokken bezig kan zijn. Tegelijkertijd zorgen we voor geborgenheid. We
bieden een overzichtelijke structuur en regelmaat en respecteren het ritme van het kind, met
het oog op het welbevinden van elk kind
De kinderopvanglocatie beschikt over een team deskundige medewerkers, die beantwoorden
aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de vereisten van de organisator. Alle
medewerkers volgen geregeld bijscholing, minstens één dag per werkjaar.
Ouders met vragen, bezorgdheden,.. m.b.t. de opvoeding van hun kindje, kunnen steeds contact
met de pedagogisch medewerker opnemen.
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WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN OUDERS EN KINDEROPVANGLOCATIE
10

Opvangplan

Nadat u zich geregistreerd heeft op het centraal aanmeldingssysteem én in de
kinderopvanglocatie zal de leidinggevende samen met u het definitieve opvangplan opstellen
en goedkeuren. De instapdatum kan slechts éénmaal gewijzigd worden.
Het opvangplan kan in principe enkel gewijzigd worden ingeval van een structurele wijziging in
de gezins- of professionele situatie of van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Daarenboven
mag de wijziging van het opvangplan de werking van de kinderopvanglocatie niet schaden.
Elke wijziging in het aantal aanwezigheidsdagen en/of – uren, moet uiterlijk één maand vooraf
aan de leidinggevende gemeld worden. Elke wijziging van het opvangplan vindt plaats in overleg
met de leidinggevende en wordt schriftelijk vastgelegd.
Dit opvangplan met de gereserveerde dagen per week blijft in principe geldig voor de ganse
duur van de opvang. In geval van een flexibel arbeidsregime deelt u in de voorafgaande maand
het aantal opvangdagen in de volgende maand mee aan de leidinggevende. Wanneer u de
kinderopvanglocatie niet tijdig verwittigt, zal de ouder een waarschuwing krijgen. Wanneer de
ouder deze afspraak herhaaldelijk niet nakomt kan de opvang eenzijdig geschorst of beëindigd
worden.
Het kind kan per jaar genieten van 18 gerechtvaardigde afwezigheiddagen (respijtdagen) bij een
voltijdse reservatie (inclusief ziektedagen) en dit buiten de sluitingsdagen van de opvang. In
geval van een deeltijds opvangplan wordt het aantal respijtdagen proportioneel verminderd.
Daarnaast kan u uw jaarlijkse vakantie laten opnemen in het opvangplan. Wanneer het
opvangplan voorziet dat het kindje gedurende enkele dagen (meer dan 1 dag) niet naar de
opvang komt (bijvoorbeeld omdat één van de ouders thuis is, jaarlijkse vakantie opneemt, …),
dan wordt het aantal respijtdagen verhoudingsgewijs verminderd met het aantal dagen dat het
kindje niet naar de opvang komt.
Deze jaarlijkse vakantie moet twee maanden vooraf schriftelijk (op een document van de
organisator) of per e-mail meegedeeld worden aan de leidinggevende. Zonder voorafgaande
verwittiging verliest u respijtdagen.
Een ouderbijdrage moet steeds betaald worden indien uw kindje extra dagen afwezig is en de
respijtdagen en extra gerechtvaardigde afwezigheidsdagen opgebruikt zijn.
Eén dag afwezigheid wordt steeds beschouwd als een respijtdag.
Deze respijtdagen worden gerekend per kalenderjaar, van 1 januari tot 31 december. Wanneer
het kindje later in het jaar instapt of in de loop van het jaar de opvang verlaat, worden de
respijtdagen verminderd volgens het aantal gereserveerde maanden van het jaar.
Wanneer die respijtdagen opgebruikt zijn, betaalt u voor elke bijkomende afwezigheidsdag de
vastgelegde ouderbijdrage.
Bij ziekenhuisopname of langdurige ziekte (vanaf 4 aaneensluitende weken, gestaafd door een
doktersattest), wordt het opvangplan geschorst voor de duur van de afwezigheid.
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Wenmomenten

Zowel voor uw kind als voor u is het belangrijk om een wenmomentje te houden.
Op deze manier kan uw kind de nieuwe situatie leren kennen met mama en/of papa
aan haar/zijn zijde. Ook voor u is een wenmoment belangrijk. U kan dan eens kijken
hoe het eraan toe gaat op de afdeling.
De kinderen leren hun nieuwe omgeving kennen door middel van een wenweek.
We vragen u om een week voor de ingeplande startdatum te starten met wennen in de
kinderopvanglocatie.
Een voorbeeld van een wenweek:
dag 1: twee uurtjes met mama of papa;
dag 2: één uurtje alleen;
dag 3: drie uurtjes alleen;
dag 4: een halve dag alleen;
dag 5: een volledige dag alleen.
Uiteraard is dit slechts een voorbeeld. De wenweek is individueel. Zo uw kindje meer tijd nodig
heeft om te wennen, verlengen we, in afspraak met u, de wentijd met enkele dagen. De eerste
twee dagen zijn de wendagen gratis, vanaf de derde wendag wordt de ouderbijdrage
aangerekend.
Voor borstbaby’s is het belangrijk dat zij, vóór de wenweek, thuis gewend worden aan drinken
uit een flesje zodat uw kindje gewoon is aan het drinken uit een flesje vooraleer het naar de
kinderopvanglocatie komt.
12

Maatregelen ter preventie van wiegendood





kindjes slapen in rugligging;
we streven naar een correcte temperatuur van de slaapomgeving (18°);
we bieden extra waakzaamheid bij de start van de opvang en houden regelmatig
toezicht op het kind;
we organiseren een wenweek.

OPGELET: Kind en Gezin verplicht ons om uw kinderen op hun rug te slapen te
leggen. Wij kunnen hier niet van afwijken. Wij raden u dan ook aan om uw
kindje thuis ook in rugligging te laten slapen.
Indien u toch uw baby in buikligging laat slapen, kunnen wij uw baby niet
aanvaarden in onze kinderopvanglocatie, tot op het moment dat uw baby zich
zelfstandig kan omrollen van rug naar buik.

Door dit huishoudelijk reglement goed te keuren,
verklaart u zich akkoord met deze regeling
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Haal- en brengmomenten

U heeft toegang tot de lokalen waar uw kind verblijft, behalve tussen 12 en 14 uur, om de rust
van de kinderen niet te verstoren. Indien uw kindje nog slaapt, vraag dan eerst aan de
kinderbegeleiders of u uw kindje al dan niet zelf uit het bedje mag halen.
Mogen wij u vragen uw kind ’s morgens tijdig naar de kinderopvanglocatie te brengen, ten
laatste om 9.30 uur. Op die manier kunnen onze dagelijkse activiteiten ongestoord plaats
vinden. Enkel voor een doktersbezoek kunnen we een uitzondering maken op deze regel.
Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mag uw kind op elk moment gebracht
of afgehaald worden. U moet ons vóór het normale start uur van uw kind
verwittigen indien uw kindje niet naar de kinderopvanglocatie kan komen. De
keuken voorziet immers een warme maaltijd voor uw kindje. Zonder voorafgaande
kennisgeving zijn wij genoodzaakt u een toeslag van 1,80 euro (2018), voor de
warme maaltijd aan te rekenen. Dit bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden.
U haalt uw kindje ten laatste vijf minuten voor het sluitingsuur af zodat er nog ruimte is om te
vragen hoe de dag verlopen is. Bij laattijdigheid wordt u een boete van 5 euro per begonnen
kwartier aangerekend. Er wordt u gevraagd een structurele oplossing voor geregelde
laattijdigheid te zoeken. Indien de herhaaldelijke laattijdigheid blijft kan de organisator
maatregelen treffen.
De kinderopvanglocatie vertrouwt de kinderen alleen toe aan meerderjarige personen die
uitdrukkelijk worden vermeld in de overeenkomst. Afwijkingen hierop moeten voorafgaandelijk
aan de leidinggevende worden gemeld.
Treedt er in de loop van de opvang een wijziging op in het ouderlijk gezag of het verblijfs- of
bezoekrecht, dan is het nodig de leidinggevende zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en
de nodige bevelschriften van de rechtbank of rechtvaardigingsstukken te bezorgen.
14

Aanwezigheidsregister

In de kinderopvanglocatie is er een aanwezigheidsregister. In het aanwezigheidsregister wordt
per dag genoteerd welk kind aanwezig is met de tijd van aankomst en vertrek. De
tijdsaanduiding wordt genoteerd met uren en minuten zodat er achteraf geen discussie ontstaat
over de totale aanwezigheidsduur per opvangdag.
Dagelijks moet u de genoteerde aanwezigheid van het kind bevestigen. De aanwezigheid wordt
digitaal geregistreerd binnen uw opvanglocatie.
15

Invulformulier met gegevens van het kind

We vragen u enkele formulieren in te vullen met informatieve gegevens omtrent
gewoontes, eigenheid en aspecten van medische aard van uw kind alsook omtrent
bereikbaarheid, (e-mailadres,...). In overeenstemming met de wet op de privacy
(zie ook artikel 21) zullen de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt
worden voor administratieve doeleinden en voor het optimaliseren van de opvang
van uw kindje.
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Voeding

De kinderen ontbijten in familiekring. De kinderopvanglocatie verstrekt soep, een warm
middagmaal en een vieruurtje. In bijlage 1 kan u meer informatie vinden over onze
voedingswijze en -bereiding.
Het menu van de maand hangt uit aan de valven in de kinderopvanglocatie.
Op doktersvoorschrift kan de kinderopvanglocatie instaan voor een dieetbereiding. De ouders
richten zich hiervoor tot de leidinggevende.
Flesvoeding of bijzondere dieetproducten worden meegebracht door de ouders. Zij bezorgen de
kinderopvanglocatie informatie over het product, de bereidingswijze en voor dieetproducten de
nodige medische attesten.
17

Kleding en verzorging

Het ochtendtoilet gebeurt thuis. In de loop van de dag krijgen de kinderen alle
nodige verzorging. Handdoeken en verzorgingsproducten zijn ter beschikking in de
kinderopvanglocatie. Bijzondere verzorgingsproducten brengt u, indien nodig, zelf
mee.
Er wordt gevraagd dat u voor uw kindje voldoende reservekleding voorziet, ook om buiten te
spelen. Elk kind heeft een eigen kastje om persoonlijk materiaal op te bergen. Om de veiligheid
van uw kind te garanderen in de opvang is er een verbod op het dragen van juwelen.
In bijlage twee kan u meer informatie terug vinden m.b.t. het ter beschikking stellen van luiers.
18

Vaccinaties

In België is alleen het vaccineren van jonge kinderen tegen poliomyelitis verplicht. Het is echter
sterk aanbevolen om uw kind te vaccineren volgens het vaccinatieschema van Kind en Gezin.
Hiervoor kan u terecht bij uw huisarts of het consultatiebureau van Kind en Gezin.
Een onvoldoende immuniteit voor difterie, kinkhoest, klem,
hersenvliesontsteking door Haemophilus influenza B, hersenvliesontsteking
of bloedvergiftiging door meningokokken C, mazelen, bof, rode hond en
hepatitis B kan immers ernstige verwikkelingen voor uw kind tot gevolg
hebben. Bovendien lopen andere kinderen en personeelsleden in de opvang
het risico om besmet te worden (bv. jonge baby’s die nog niet gevaccineerd
werden, zwangere vrouwen).
19

Opvang van een ziek kind

Om verspreiding van ziektekiemen te voorkomen neemt de kinderopvanglocatie
geen acuut zieke kinderen op. Daarom vragen wij u op voorhand een oplossing te
zoeken voor het geval uw kind ’s ochtends ziek zou zijn en er dringend alternatieve
opvang nodig is. Opgelet: ook zonder koorts kan een kind ernstig ziek zijn!
De leidinggevende heeft steeds het laatste woord in de beslissing of uw kind al dan
niet naar de opvang kan. Hierbij denken we ook aan het belang van de andere
kinderen.
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Uw kind kan in bepaalde gevallen in de opvang geweigerd worden:
•
•

uw kindje vraagt te veel aandacht en zorg zodat de gezondheid of de veiligheid van
de andere kinderen niet gewaarborgd kan worden;
uw kind heeft één of meerdere van de volgende symptomen:
diarree: verandering van stoelgangpatroon met 3 waterige ontlastingen in de
laatste 24 uur. Wanneer de diagnose ‘peuterdiarree’ wordt gesteld, mag uw
kind wél naar de opvang komen;
bloedbraken, twee of meer keer tijdens de laatste 24 uur;
gevaar voor uitdroging;
in geval van een zuigeling jonger dan 6 maanden:
ademhalingsmoeilijkheden, gierende hoest of ademnood;
koorts;
huiduitslag in combinatie met koorts of een verandering in het gedrag;
mondzweertjes bij een te ziek kind;
aanhoudende buikpijn van 2 uren of langer;
een besmettelijke ziekte waarbij het kind zelf of de andere kinderen
een risico lopen.

In geval dat u geen onmiddellijke oplossing vindt om uw kindje op te vangen kan u een beroep
doen op de dienst zieke kind die de kinderopvanglocatie u aanbiedt of kan u terecht bij uw
mutualiteit.
Ten slotte verzoeken wij u ons eventuele, niet onmiddellijk zichtbare medische problemen van
uw kind, die mogelijk een gevaar kunnen betekenen voor de begeleiders (wanneer deze
bijvoorbeeld zwanger zouden zijn) of die een bijzondere waakzaamheid van de
kinderbegeleiders vergen, te signaleren. Op deze manier beschermen we preventief de
medewerkers en andere kinderen in de kinderopvang en sluiten we onnodige risico's zoveel
mogelijk uit.
De kinderopvanglocatie zal alle ouders verwittigen wanneer er een besmettelijke ziekte in de
opvang is. Om de privacy van de betrokken ouders en hun kind te beschermen, zijn deze
waarschuwingen steeds anoniem.
20

Regeling in geval een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang

Zorg ervoor dat de inlichtingenfiche van uw kind in de kinderopvanglocatie altijd volledig is. Geef
elke verandering in de gegevens over de gezondheid van uw kind onmiddellijk door.
In geval uw kind in de loop van de dag ziek wordt, zal de leidinggevende met u
contact nemen om afspraken te maken over de eventuele medische opvolging.
De kosten voor niet-dringende medische hulp zijn ten uwen laste. Het kan
gebeuren dat we u vragen om uw kind zo spoedig mogelijk te komen halen.
In bepaalde gevallen, wanneer het (levens)noodzakelijk is, zullen we
onmiddellijk de eerste hulp verlenen en de arts en/of de hulpdiensten inroepen. In dat geval
brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.
In ernstige gevallen verwittigen we de hulpdiensten en/of wordt uw kind naar het ziekenhuis
gebracht. De kosten verbonden aan deze medische tussenkomst zijn ten laste van de
verzekering van de kinderopvanglocatie.
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Medicatie

In principe wordt er in de kinderopvanglocatie geen medicatie toegediend. We
verzoeken u uw arts te vragen bij voorkeur medicatie voor te schrijven die 's
morgens en 's avonds door u zelf kan worden toegediend. In sommige gevallen zal
uw kind toch tijdens het opvangmoment medicatie moeten nemen. In dat geval
kan u uitzonderlijk toch medicatie meebrengen. Dit kan echter enkel op medisch
voorschrift en mits uw schriftelijke toestemming.
Wanneer medicatie toegediend moet worden, moet op de fles/flacon/tube of andere
verpakking door de apotheker of arts duidelijk het volgende vermeld worden:
•
•
•
•
•
•

naam van de inhoud;
naam van de dokter/apotheker;
naam van het kind;
datum van aflevering en vervaldatum;
dosering en wijze van toediening en duur van behandeling en tijdstip toe te dienen;
wijze van bewaren.

Er wordt dus geen medicatie zonder doktersvoorschrift en schriftelijke toestemming van de
ouders toegediend. Dit is ook van toepassing op het gebruik van homeopathische
geneesmiddelen.
Geneesmiddelen worden niet zomaar in het kastje van uw kind gedeponeerd, maar samen met
het voorschrift persoonlijk aan de kinderbegeleider overhandigd.
Wanneer uw kind een behandeling met een aerosol nodig heeft, vragen we u om deze bij
voorkeur thuis toe te dienen. Indien onmogelijk, vragen we u dat de behandelende arts vraagt
om een droge aerosol met voorzetkamer voor te schrijven. Dit is immers beter geschikt voor
gebruik in de opvang.
22

Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 betreffende de
erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden kan de organisator bij de inschrijving en tijdens het
hele verblijf persoonsgegevens opvragen. Het betreft administratieve gegevens van uw kind,
uzelf en uw gezin en medische gegevens over uw kind. Voor zover relevant voor de opvang kan
de organisator ook sociale gegevens of medische inlichtingen van andere gezinsleden
registreren. Medische gegevens kunnen enkel opgevraagd worden onder de
verantwoordelijkheid van een arts.
Administratieve en sociale gegevens worden opgevraagd en verwerkt onder de
verantwoordelijkheid van de leidinggevende.
In overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben
ouders recht op toegang, inzage en verbetering van de verzamelde gegevens. Onze
medewerkers delen geen persoonlijke informatie mee aan derden.
In aansluiting van de vernieuwde Europese privacywetgeving die op 25 mei 2018 van kracht
werd, keurde de Raad van Bestuur het informatieveiligheids- en privacybeleid van de vzw SintGoedele Brussel goed.
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FINANCIELE BEPALINGEN
23

Bijdrage van het gezin

Ouders bezorgen aan de kinderopvanglocatie hun attest met de kindcode, ten
laatste op de dag dat het kindje instapt. De basis voor de berekening van de
ouderbijdrage is het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen zoals vermeld op
het recentste aanslagbiljet.
Wanneer u dit niet kan voorleggen kan het maximum tarief gedurende die
periode aangerekend worden.
Indien u moeilijkheden ondervindt voor het bekomen van het attest met de kindcode, kan u
steeds een afspraak maken bij de leidinggevende. U hoeft dan enkel uw identiteitskaart mee te
brengen (met code) of uw federaal token. Zij vullen dan samen met u de nodige gegevens in.
Voor meer informatie verwijzen we u naar www.kindengezin.be of de Kinderopvanglijn (078 150
100) van Kind en Gezin.
Bij ontstentenis is de maximumbijdrage verschuldigd.
Berekening dagprijs:
•
•
24

tussen 0 en 4.59 uur aanwezig = één halve dag = 60% van de dagprijs;
vanaf 5 tot 10.59 aanwezig = één volledige dag = 100% van de dagprijs.

Waarborg

Bij de inschrijving van uw kind vragen we een waarborg van 100 euro. Indien u voldoet aan de
sociale voorrangsregels van Kind en Gezin bedraagt de waarborg 50 euro. U ontvangt na de
kennismaking een overschrijvingsformulier waarmee u deze waarborg kan vereffenen, wij
verwachten van u dat u de waarborg betaalt binnen de 15 dagen na ontvangst van de
onkostennota. Zo niet is uw plaats in de opvang niet gereserveerd en verliest u deze. Het bedrag
van 100 respectievelijk 50 euro wordt op het einde van de opvang van uw kindje teruggestort
bij volledige naleving van het huishoudelijk reglement.
25

Herberekening van de ouderbijdrage
25.1

Herberekening van de bijdrage bij inkomenswijziging van het gezin:

Wanneer het huidige inkomen van uw gezin minstens 20% lager ligt dan het
gezinsinkomen dat oorspronkelijk als basis werd genomen, wordt uw bijdrage
herberekend. Het is belangrijk dat u dit meldt op “mijn Kind en Gezin”. De bijdrage wordt
aangepast vanaf de eerste dag van de maand waarin u deze wijziging hebt gemeld. Na
de melding hebt u 2 maand de tijd om de wijziging van het inkomen van uw gezin aan
te tonen op basis van loonfiches en/of bewijzen van officiële instanties. Doet u dit niet,
dan wordt de bijdrage niet aangepast.
25.2

Herberekening van de bijdrage bij wijziging van gezinssamenstelling:

Ook wanneer uw gezinssamenstelling officieel wijzigt (bv. u gaat samenwonen of u gaat
scheiden), moet u dit ingeven in het systeem “Mijn Kind en Gezin”. Er wordt enkel
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rekening gehouden met officiële wijzigingen, wijzigingen dus in het domicilieadres. De
bijdrage wordt aangepast vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de wijziging
van de gezinssamenstelling.
25.3

Vermindering voor meerdere kinderen ten laste en voor een meerling:

U krijgt een vermindering toegekend wanneer u meer dan één kind ten
laste hebt. Dit zijn alle kinderen waarvoor u (of de persoon wiens inkomen
meetelt) financieel verantwoordelijk bent ook als zij niet op uw adres
gedomicilieerd zijn, bijvoorbeeld bij co-ouderschap, nieuw samengesteld
gezin, pleegkind,…
U krijgt eveneens een vermindering toegekend in geval van een meerling.
Ook hier geldt dat deze meerling gedurende minstens een derde deel van de tijd deel
moet uitmaken van uw gezin.
Breng de leidinggevende op de hoogte wanneer het aantal kinderen ten laste in de loop
van de opvangperiode toeneemt. U krijgt de bijkomende korting dan toegekend vanaf
de eerste dag van de maand volgend op de melding van deze gezinsuitbreiding.
25.4

Sociaal tarief

Aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kan een sociaal tarief
aangerekend worden. Dit is een vermindering in de bijdrage. U kan bij
de leidinggevende vertrouwelijk informeren naar de mogelijkheden
van een sociaal tarief. Zij zal dan het nodige doen, na grondig
onderzoek van de situatie.
26

Sanctionerende vergoeding

Bij wanbetaling worden nalatigheidskosten en incassokosten (7,50 euro) aan u aangerekend.
Dit bedrag is onderhevig aan indexatie.
27

Regeling bij valse verklaringen

Indien u moedwillig foutieve gegevens of onvolledige informatie verstrekt wordt de maximale
bijdrage met terugwerkende kracht aangerekend tot het moment dat de valse verklaring werd
afgelegd.
28

Betalingsregeling

Maandelijks ontvangt u, vóór de zevende dag, een gedetailleerde afrekening van
de afgelopen maand. Bij deze afrekening wordt er per maand per kind een
administratieve bijdrage van 3,65 euro aangerekend. Deze bijdrage is onderhevig
aan indexatie.
Bij de inschrijving wordt een opvangplan schriftelijk vastgelegd in de
overeenkomst, getekend door de ouders en de leidinggevende. De facturatie
gebeurt op basis van de aanwezigheidslijst. Wanneer u de respijtdagen zoals hierboven
beschreven overschrijdt, zal elke dag dat het kindje afwezig is, worden aangerekend. Bij
langdurige ziekte (vanaf 4 weken aaneensluitend, gestaafd door een doktersattest), wordt het
opvangplan geschorst voor de duur van de afwezigheid.
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Het bedrag moet binnen de 15 kalenderdagen worden overgeschreven op het rekeningnummer
van de kinderopvanglocatie via een gestructureerde mededeling.
Als u moeilijkheden heeft om de bijdrage te betalen, kan u contact opnemen met de
leidinggevende. Samen zullen er afspraken gemaakt worden over een aangepaste
betalingswijze. Wij verzekeren u een discrete behandeling van uw vraag.
Na de derde en laatste herinneringsbrief en zonder betalingsplan kan de organisator overgaan
tot een eenzijdige schorsing/ beëindiging.
29

Fiscaal attest

De organisator verbindt er zich toe u jaarlijks tijdig een fiscaal attest te laten
geworden. Enkel betaalde bedragen die betrekking hebben op opvang worden
vermeld (dus geen boetes, reservatie- en administratieve kosten). De fiscale
attesten worden afgegeven of verzonden naar de persoon en het adres dat
uitdrukkelijk wordt gevraagd op het inschrijvingsformulier.
30

Omgangsvormen

Wanneer uw kindje naar de opvang komt, gaat u een verbintenis aan met de
kinderopvanglocatie. Daarom vinden wij het belangrijk wederzijds respect te tonen ongeacht
culturele, materiële of sociale achtergrond. Wanneer er enige vorm is van agressie, diefstal,
zullen er door de organisator maatregelen getroffen worden. Tijdens de breng- en
haalmomenten zijn ouders verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt toegebracht door
andere kinderen van het gezin.
31

Persoonlijke bezittingen

De vzw Sint-Goedele Brussel is niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal of verlies van
persoonlijke bezittingen tijdens de opvang. Deze vallen ook buiten de verzekeringspolis. Het
gebruik van persoonlijk en waardevol materiaal tijdens de opvang is op eigen
verantwoordelijkheid. Naamtekenen van kledij en materiaal kan al een hele hulp zijn om verlies
te beperken. Het is ook raadzaam geen waardevolle voorwerpen naar de opvang mee te nemen.
32

Opzegmodaliteiten
32.1

Opzegmodaliteiten voor de ouders

U kan de opvang beëindigen door dit minstens twee maanden vooraf
schriftelijk te melden aan de leidinggevende. Bij niet naleving van deze
termijn zal de verschuldigde ouderbijdrage voor twee maanden,
aangerekend worden.
Bij naleving van deze termijn zal de ouder geen opzegvergoeding moeten betalen.
32.2

Opzegmodaliteiten voor de organisator

De organisator kan de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen wanneer u het
huishoudelijke reglement of de overeenkomst niet naleeft en u geen gevolg geeft aan
de 3 mondelinge of schriftelijke verwittigingen van de organisator.
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De opzegging of schorsing worden per aangetekende brief meegedeeld met vermelding
van reden en ingangsdatum. De opzegging gaat in 2 maanden na de opzeg. Het gezin
kan in dit geval geen opzegvergoeding vragen.
Wanneer er enige vorm is van agressie van de ouders of wanneer er sprake is van diefstal
en valse beschuldigingen/eerroof wordt de opvang onmiddellijk beëindigd. In dit geval
is er geen opzeggingstermijn.
Een opzegtermijn en opzegvergoeding kan niet gevraagd worden door:
-
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de organisator die een zware fout begaat;
het gezin die een zware fout begaat;
wanneer Kind & Gezin de vergunning opheft.
wanneer er bij één van beide partijen een geval is van overmacht
(bijvoorbeeld lockdown, brand, overlijden,…)

Ingangsdatum en wijziging van het huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement gaat in op 1 januari 2020 en wordt geregeld geëvalueerd door de
raad van bestuur van de organisator.
Ten laatste één maand vóór het in voege gaan van een wijziging en of een bijvoegsel van het
huishoudelijk reglement krijgen ouders een nieuw exemplaar van het huishoudelijk reglement.
Ze ondertekenen opnieuw voor ontvangst en kennisname. Bij belangrijke wijzigingen aan het
huishoudelijk reglement die in het nadeel van de ouders zouden zijn; (bv. wijzigingen in verband
met toeslagen of boetes), heeft het gezin het recht om binnen de twee maanden nadat ze door
de opvanglocatie op de hoogte werden gebracht van de aanpassing, de schriftelijke
overeenkomst op te zeggen zonder enige schade- of opzegvergoeding.

Vergeet niet uw geboortekaartje op te sturen, zo kunnen wij de komst van uw kindje goed
voorbereiden! Wij danken u alvast voor het vertrouwen dat u in de kinderopvanglocatie
stelt en hopen op een vlotte samenwerking
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