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Beste ouders, 
 
 
 
Het schoolteam dankt u van harte voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.  
 
In samenwerking met u, ouders, proberen wij uw kind zo goed mogelijk te begeleiden, zodat het in optimale 
omstandigheden kan spelen, werken en opgroeien. 
 
Via onze Schoolbrochure/Afsprakennota kan u kennismaken met het schoolgebeuren.  

 
Met dit ‘OPVANGBOEKJE’ willen wij u op de hoogte brengen van de praktische organisatie en bedoeling van 
onze voorschoolse en naschoolse opvang. Mogen wij u vragen deze door te nemen; zij kan nuttig zijn in de 
loop van het schooljaar en heel wat misverstanden vermijden. 
 
Hebt u een probleem of een opmerking? Kom het ons zeggen; samen zoeken we een oplossing! 
 
 
Wij hopen dat dit alles kan bijdragen tot een goede verstandhouding tussen u en de school.  

 
Wij wensen u en uw kind een aangenaam, creatief en vruchtbaar schooljaar. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Het schoolteam. 
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VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 
 

1. WAT? 
 

Wij bieden ouders de gelegenheid om hun kinderen voor en na de officiële schooluren op school aanwezig 
te laten zijn. Deze opvang is op de eerste plaats bedoeld voor werkende ouders die niet zelf voor de opvang 
van hun schoolgaande kinderen kunnen zorgen. 
 

2. WANNEER? 
 

Er is van maandag tot vrijdag opvang vanaf 07.00 uur en tot 18.00 uur.  
Ook op woensdagnamiddag kunnen kinderen tot 18.00 uur op school blijven.  
De gemeente Bertem organiseert voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar de speelpleinwerking ‘Kattestroof’ 
tijdens de paasvakantie en zomervakantie. Meer info:  016 49 97 72.  
 

3. WAAR? 
 

’s Morgens worden ALLE kinderen opgevangen in de refter en (bij goed weer) op de speelplaats van de 
lagere school tot 8.30 uur. Nadien zijn de kleuters op hun speelplaats.  
U komt binnen langs de groene poort en witte zijdeur (kant sportzaal). 
Naschools vindt u de kleuters tot 17 uur (op vrijdag tot 16.30 uur) op hun speelplaats of in het zaaltje van 
de kleuterschool (via de rode deur van de kleuterspeelplaats) en de kinderen van de lagere school in de 
refter of, bij goed weer, op de speelplaats. Na 17 uur zijn alle kinderen in de refter. 
 

4. WIE? 
 

Mireille MULS, Ann Willems , Thomas VAN BAELEN en Niels Bideloo zorgen voor de opvang. Zij zijn 
aangesteld door het gemeentebestuur. U kan hen tijdens de uren van de opvang bereiken telefoonnummer 
van de school: 02 767 51 01 
Enkele vrijwilligers helpen mee met de naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  
 

5. BETALING 
 

De opvang is gratis:  
 Voorschools vanaf 8.30 uur; op woensdag naschools tot 12.30 u; andere dagen naschools  

tot 16.15 u (behalve op vrijdag: naschools tot 15.30 uur) 
Tegen betaling: 

 van 07.00 uur tot 07.30 uur   € 1,00 (ongeacht de duur van de opvang) 
 van 07.30 uur tot 08.00 uur   € 0.75 
 van 08.00 uur tot 08.30 uur    € 0.50 
 alleen op vrijdag: van 15.30 uur tot 16.15 uur:  € 1,00 per kind 
 van 16.15 uur tot 17.00 uur   € 1,00 per kind 
 van 17.00 uur tot 17.30 uur:    € 1,50 per kind 
 van 17.30 uur tot 18.00 uur:    € 2,00 per kind 

op woensdag:  
 van 07.00 uur tot 07.30 uur   € 1,00 (ongeacht de duur van de opvang) 
 van 07.30 uur tot 08.00 uur    € 0,75 per kind 
 van 08.00 uur tot 08.30 uur   € 0,50 per kind 
 van 12.30 uur tot 13.30 uur:    € 1,00 per kind 
 van 13.30 uur tot 14.30 uur   € 1,25 per kind 
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 van 14.30 uur tot 15.30 uur:    € 1,50 per kind 
 van 15.30 uur tot 16.30 uur:    € 1,75 per kind 
 van 16.30 uur tot 17.30 uur:   € 2,00 per kind 
 van 17.30 uur tot 18.00 uur:    € 2,00 per kind 

 
Boete voor te laat komen:  

 een boete van € 6,50 per zal aangerekend worden per begonnen kwartier na 18.00 uur. 
 
De registratie gebeurt via het scannen van een persoonlijke barcode op een label dat elk kind ontvangt. De 
software berekent automatisch de te betalen bedragen.  
De afrekening gebeurt via een maandelijkse schoolfacturatie van het schoolbestuur (gemeente Bertem). 
 
Kinderopvang is fiscaal aftrekbaar. U krijgt hiervoor tijdig een attest via het secretariaat. 
 
 

Op lesvrije dagen (= pedagogische studiedagen en plaatselijke verlofdagen) is er opvang van 7 tot 18 uur, 
in één van de gemeentescholen. Inschrijven voor deze opvang is VERPLICHT. 

 
6. AFSPRAKEN VOOR DE OUDERS 
 
 Brengen en afhalen: voor de veiligheid van uw kind vragen wij dat u Mireille, Niels, Mieke of Thomas 
steeds verwittigt als u uw kind ’s morgens brengt of naschools afhaalt. 
 
 Voor en na schooltijd laat u de badge scannen als u uw kind brengt en afhaalt. Zo weten we welke 
kinderen in de opvang zijn en wie ze verlaten hebben.  
 

LET OP! ALS ER NIET GESCAND IS, WORDT DE OPVANG TOT 18 UUR AANGEREKEND! 
 

 Gelieve de groene poort altijd te sluiten met de klep erop. 
 
 Wordt uw kind afgehaald door iemand anders dan uzelf, meld dit dan schriftelijk of geef een seintje  
 
 Kinderen die op een bepaald uur zelf naar huis mogen gaan, moeten hiervoor een schriftelijke 
toelating hebben van hun ouders. 
 
 Op woensdagmiddag zijn er geen warme maaltijden voorzien. De kinderen die in de naschoolse 
opvang blijven, brengen zelf hun boterhammetjes en drank mee.  
 
 Denk eraan om voldoende voedsel en drank mee te geven, zodat kinderen die lang moeten blijven 
nog iets kunnen eten of drinken. 
 
 Tijdens de naschoolse opvang kunnen oudere kinderen op maandag, dinsdag en donderdag hun 
huiswerk maken in een apart klaslokaal van 16 uur tot 17 uur.  De ouders geven hiervoor hun schriftelijke 
toelating. We benadrukken echter dat er GEEN huiswerkbegeleiding is. 
 
 Ouders worden verwittigd als het gedrag van hun kind het goede verloop van de opvang in het 
gedrang brengt. 
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7. AFSPRAKEN VOOR DE KINDEREN 
 
Tijdens de opvang zijn we soms met velen samen. Opdat het voor iedereen aangenaam en leuk zou zijn, is 
het nodig om goede afspraken te maken.  
Ook tijdens de opvang gelden de afspraken en leefregels van de school. 
 

 
 Als we in de opvang blijven, verlaten we tussendoor de school NIET zonder toelating.  

 
 Het fietsenhok is geen speelplaats. We blijven daar weg. 

 
 Voor onze eigen veiligheid klimmen we niet op de omheining van de speelplaats of het dak en springen 

niet van de muurtjes. 
 

 We spelen voor ons plezier. Ruzie maken, plagen en trekken horen daar niet bij. Iedereen mag 
meespelen: we sluiten niemand uit en storen geen ander spel. We nodigen anderen uit om een leuk 
spel mee te spelen. 
 

 Met de bal spelen is plezant. We voetballen alleen met foamballen. Leren ballen zijn niet toegelaten; 
daarmee kunnen we kinderen onvrijwillig kwetsen of ruiten breken. 
 

 We houden van een mooie, veilige en gezonde omgeving en gaan respectvol om met de natuur en met 
(school)materiaal. Daarom: 

o ruimen we spelmateriaal, boeken, puzzels, gezelschapsspellen enz. op en zetten alles terug op 
zijn plaats als we het gebruikt hebben. 

o gooien we geen papiertjes of afval op de grond, maar sorteren we in de juiste bak. 
o gebruiken we de wc zoals het hoort, spoelen door, wassen onze handen en blijven daar niet 

spelen. 
o hangen we onze jas aan de kapstok en zetten onze boekentas netjes in de gang of de refter. 

 
We luisteren als de toezichters iets vragen of een opmerking geven. We uiten onze mening op een 
beleefde manier en zeggen geen lelijke woorden tegen andere kinderen of de begeleiding. 
 
 


