Schooljaar 2017 - 2018

Beste ouders,

De vakantie loopt stilaan op zijn einde en het nieuwe schooljaar is weer in zicht.
Daar u ook gebruik maakt van de buitenschoolse opvang voor en/of na school geven we u graag
de nodige informatie over uw opvanglocatie voor het komende schooljaar.
Secretariaat en contactgegevens
Het secretariaat van de buitenschoolse opvang maakt deel uit van de dienst kinderopvang die
gehuisvest is in de Thonissenlaan 20. Een team van 8 personen staat in voor de praktische en
logistieke ondersteuning van de verschillende opvanglocaties.
Voor algemene informatie kan u terecht op het algemeen telefoonnummer 011/23 93 36 of via
ons mailadres buitenschoolseopvang@hasselt.be
Voor specifieke informatie kan u terecht bij de desbetreffende contactpersoon:
Christel Van Eygen, diensthoofd
christel.vaneygen@hasselt.be
Ramona Lemmens, coördinator Kermt en Stokrooie
ramona.lemmens@hasselt.be
Hanne Roman, coördinator Stevoort, Spalbeek en St.- Lambrechts-Herk
hanne.roman@hasselt.be
Cindy Ferson, coördinator Kuringen mini’s
cindy.ferson@hasselt.be
Liesbeth Colin, coördinator Kuringen Maxi’s en Kiewit
liesbeth.colin@hasselt.be
Hilde Wouters, coördinator Runkst en Rapertingen
hilde.wouters@hasselt.be
Sabrina Van Uytven, personeelsadministratie
sabrina.vanuytven@hasselt.be
Dominique Corthouts, kinddossiers en facturatie
dominique.corthouts@hasselt.be

Openingsuren en sluitingsdagen
Op schooldagen zijn we geopend van maandag tot en met vrijdag telkens
van 7 uur tot een kwartier voor het begin van de lessen en van een
kwartier na het einde van de lessen tot 18.30 uur.
Op voorafgaande vraag (via ons secretariaat) kunnen de kinderen vanaf
6.30 uur of tot 19.00 uur opgevangen worden.

011/23 94 09
011/23 94 78
011/23 94 08
011/23 94 15
011/23 94 03
011/23 92 42
011/23 94 14
011/23 93 36

Op de volgende dagen zal de opvang gesloten tijdens het schooljaar 2017 -2018:
6 oktober 2017 (vorming personeel)
1 november 2017 (Allerheiligen)
2 november 2017 (Allerzielen)
3 november 2017 (brugdag)
25 december2017 (Kerstmis)
26 december 2017 (2de Kerstdag)

1 januari 2018 (nieuwjaarsdag)
2 april 2018 (Paasmaandag)
30 april 2018 (brug)
1 mei 2018 (Dag van de Arbeid)
10 mei 2018 (OLH Hemelvaart)
11 mei 2018 (brugdag)
21 mei 2018 (Pinkstermaandag)

Brengen en ophalen van de kinderen
We verwachten omwille van aansprakelijkheid dat u de aanwezigheidslijst zelf aftekent bij het
brengen en ophalen van uw kind in de opvang.
Gelieve er rekening mee te houden dat tijdens onze verplaatsing van en naar school er niemand in
de opvang aanwezig is en dat kinderen omwille van veiligheidsredenen niet uit de rij gehaald
worden.
Onze tarieven
Per begonnen ½ uur
Minder dan 3 uur
½ dag = 3 -6 uur
1 dag = 6 uur en meer

0,80 euro
4 euro
6 euro
10 euro

Meerdere kinderen gelijktijdig in de opvang = 25% mindering op het totale opvangbedrag voor die dag. (De tarieven zijn
vastgelegd door het besluit van de Vlaamse Regering houdende erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van initiatieven
voor buitenschoolse opvang)

Sociaal tarief
Volgende gezinnen komen in aanmerking voor het sociaal tarief = 50% op het totale opvangbedrag:
• Eenoudergezinnen
• Gezinnen die beschikken over een geargumenteerd schriftelijk verzoek van de sociale dienst van
het OCMW
• Gezinnen met het WIGW-statuut
Combineerbare verminderingen worden begrensd tot maximaal 50% vermindering op het totale opvangbedrag voor die
dag.

Voorinschrijvingen voor schoolvakanties
Tijdens de schoolvakanties werken wij met voorinschrijvingen. Vanaf het einde van de zomervakantie
liggen de inschrijvingsformulieren voor de herfstvakantie klaar. In de herfstvakantie deze voor de
kerstvakantie enz. Inschrijven kan tot en met de inschrijvingsdatum vermeld op de formulieren. Dit is
meestal 3 weken voor het begin van een vakantie. U kan ook altijd inschrijven via email:
buitenschoolseopvang@hasselt.be met vermelding van de naam van het kind, data waarop u opvang
nodig heeft (vm, nm of ganse dag), in welke opvang en een telefoonnummer waarop wij u overdag
kunnen bereiken. Wijzigingen in deze inschrijvingen (afmelden of bij inschrijven) kunnen enkel op het
secretariaat en brengt een administratieve kost met zich mee van 5 euro per kind per dag.
Uitgezonderd indien u beschikt over een ziektebriefje van het kind, attest van sportkamp of een
werkgeversattest beschikt.
Indien u nog vragen heeft, kan u altijd de begeleiding aanspreken of ons contacteren op
bovenstaande gegevens.
Vriendelijke groeten,
Begeleiding en coördinatoren

Specifieke regeling van de opvang Holderdebolder
Gelieve er rekening mee te houden dat tijdens onze verplaatsing van en naar school er niemand in
de opvang aanwezig is.
Kinderen kunnen omwille van veiligheidsredenen niet uit de rij gehaald worden.
De school voorziet een voorschoolse opvang vanaf 8 uur.
Wij vertrekken ‘s morgens om 8 uur in de opvang zodat wij ongeveer om 08.15 uur op school zijn.
‘s Avonds vertrekken wij met de kinderen op school om 15.30 uur en komen we om 15.45 uur aan
in de opvang. Op woensdagmiddag vertrekken wij op de speelplaats om 12.20 uur.
Omwille van het grote aantal kinderen, en de beperkte plaats in onze lokalen, blijven de kleuters vanaf
04/09/2017 op maandag, dinsdag en donderdag in de kleuterhal van de school en worden ze daar
opvangen tot 17 uur. Om 17 uur gaan we met de kleuters die nog niet opgehaald werden, in rij, naar
de opvang. Wij zullen ongeveer om 17.15 uur aankomen.
Opgelet: De kinderen vanaf het eerste leerjaar gaan steeds direct na school mee naar de opvanglocatie.
Langs deze weg willen we, ouders en school, bedanken voor het vertrouwen en de leuke
samenwerking waarop we elk schooljaar weer kunnen rekenen.

