Stedelijke Basisschool Rotem
Voor- en naschoolse opvang Het Zonnetje
Haagstraat 19 – Vaartstraat 2
3650 Dilsen-Stokkem
tel. 089/75 60 02 – tel. 089/79 22 76
fax 089/50 10 88
e-mail:horizonrotem@dilsen-stokkem.be

Huishoudelijk reglement voor- en naschoolse opvang
SBS De Horizon.
Algemeen.
Het initiatief voor- en naschoolse opvang is gemeld bij Kind & Gezin.
Het voldoet aan de eisen die de overheid stelt.
Organiserend bestuur
Het organiserend bestuur van het initiatief voor- en naschoolse opvang:
Stadsbestuur Dilsen-Stokkem
Verantwoordelijke: schepen van kinderopvang
Europalaan 25
3650 Dilsen-Stokkem
089/79 08 00
Contactpersoon
Francis van Bussel, directeur SBS De Horizon 0478/48 59 55
Carine Weetjens, secretariaat 0472/79 61 72
Vestigingsplaats
Haagstraat 19 3650 Dilsen-Stokkem
Doelgroep
De leerlingen van SBS De Horizon.
De opvang wordt georganiseerd op de volgende momenten:
voor en na de schooluren
Bereikbaarheid in noodgevallen
In geval van nood is directeur van Bussel bereikbaar op het nummer
0478/48 59 55

Openingsuren
De opvang is tijdens de schooldagen, meer bepaald op maandag-dinsdagdonderdag en vrijdag, open van 7u30 tot 8u15 en van 15u30 tot 17u30.
Op woensdag is de opvang enkel voor de school open van 7u30 tot 8u15.
De openingsuren dienen gerespecteerd te worden. Indien men zijn kind(eren)
komt afhalen na 17u30 wordt er een extra vergoeding aangerekend.
Verzekering
De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid. De polissen liggen ter inzage bij de gemeentesecretaris,
Europalaan 25 te 3650 Dilsen-Stokkem.
Voor een aangifte van schade of ongevallen ontvangt de ouder van de
begeleiding een aangifteformulier ‘ongevallen’ met een stappenplan ter
verduidelijking.
Schade of vernieling dat door een kind moedwillig wordt aangericht aan de
gebouwen of het interieur van de opvang vallen niet onder deze
verzekeringspolis.
SBS De Horizon kan daarom, indien zij dit noodzakelijk acht, een eis tot
schadevergoeding indienen bij de familiale verzekering/gezinspolis van de
ouder.
Toezicht opvang
Het toezicht tijdens de opvang gebeurt door PWA’ers. Tijdens de opvanguren
zijn er leerkrachten aanwezig van SBS De Horizon/muziekschool.
Onkosten
De voor- en naschoolse opvang van SBS De Horizon is zelfbedruipend.

Afspraken met de ouders.
Opvangplan
Afspraken met betrekking tot het opstellen en hanteren van het opvangplan:
- de ouder meldt de startdatum van het kind
- de ouder meldt de inschrijvingsdagen van het kind (vaste dagen of
flexibel)
- de ouder meldt alles persoonlijk, schriftelijk via brief of telefonisch aan de
school (geen sms)
- wijzigingen: alle meldingen, wijzigingen ten laatste om 15u

Breng- en afhaalmomenten
De kinderen worden naar de opvang gebracht en/of afgehaald door de ouder
en/of voogd.
Wij vragen omwille van de veiligheid en de dagelijkse informatiedoorstroming
dat de kinderen gebracht en afgehaald worden in het opvanglokaal.
Bovendien vragen wij aan de ouder het vertrek en aankomst van de kinderen te
melden aan de begeleiding. De ouder schrijft zijn/haar kind(eren) zelf in en uit
(in de computer) en tekent het aanwezigheids- of afhaalformulier af. Kinderen
worden niet meegegeven aan andere personen. Uitzonderingen hierop worden
gemeld door de ouder.
Ziekte – ongeval
Bij ziekte – ongeval tijdens de opvanguren verwittigen wij de contactpersoon
vermeld op de leerlingenlijst om met hem/haar de toestand en de nodige stappen
te bespreken. Indien de contactpersoon niet bereikbaar is, handelt de opvang in
het belang van het kind.

Financiële bepalingen.
Wijze van betaling
De ouder ontvangt maandelijks een factuur. Hierbij zit een overzicht van de
aanwezigheid van uw kind(eren).
De factuur wordt betaald met de bijgevoegde overschrijving.
De betaling gebeurt ten laatste 30 dagen na factuurdatum. Indien de factuur niet
betaald wordt en bij het niet ingaan op verwittigingen (1ste per post, 2de
aangetekend) zullen verdere maatregelen getroffen worden. Bij niet-betaling
vóór de vervaldag van de 2de herinnering kunnen we niet meer instaan voor de
opvang van uw kind(eren). De administratiekosten (€ 2 post, € 5 aangetekend
schrijven) zijn ten laste van de ouder.
Indien er reeds 3 stopzettingen werden doorgevoerd wordt de dienst
kinderopvang definitief stopgezet. Bij de eerste stopzetting zal de
retributiebetaler (ouder) ingelicht worden over het feit dat na de derde
stopzetting de opvang definitief wordt geweigerd.
Bij eventuele betalingsmoeilijkheden dient u het diensthoofd hiervan op de
hoogte te brengen zodat oplossingen kunnen worden gezocht in samenwerking
met de financiële dienst.
In bepaalde gevallen kan een sociaal tarief toegekend worden. De ouder dient
zelf deze aanvraag in.

Fiscaal attest
SBS De Horizon verbindt zich ertoe om de ouder jaarlijks tijdig een fiscaal
attest te bezorgen.
Opvang opzeggen door de ouders
De ouder heeft ten alle tijden het recht de samenwerking met de opvang stop te
zetten. Wij verzoeken de ouder wel vriendelijk om ons daarvan op de hoogte te
stellen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij de directeur of het secretariaat.

Tarieven

voor- en naschools

€ 1 per half uur, € 2 per uur

sociaal tarief

50%

meerdere kinderen uit één gezin

25% korting op totale ouderbijdrage

onverwittigd afhalen na 17u30

€ 6,45

