
AFSPRAKENNOTA 
Gemeentelijke buitenschoolse opvang 

 
 
 
 

ALGEMEEN 
 
De naschoolse opvang op woensdagnamiddag wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van 
Arendonk, Vrijheid 29, 2370 Arendonk. Voor vragen kan u terecht bij de bevoegde schepenen van 
onderwijs en kinderopvang, alsook bij de directies en secretariaten van de deelnemende scholen.  
De gemeenschappelijke opvang gaat door op woensdagnamiddag van 13.30 u - 18 u. Andere dagen 
gebeurt de naschoolse opvang steeds op de school waar uw kind school loopt.  
Tijdens pedagogische studiedagen en verlofdagen van de scholen van Arendonk wordt er door de 
gemeente geen opvang voorzien. 
 

ADRES EN GEGEVENS NASCHOOLSE OPVANG 
Schooljaar 2018-2019: GBS Voorheide 

 

DOELGROEP 
Vanaf heden wordt de naschoolse kinderopvang op woensdag gecentraliseerd op één school. We 
bieden opvang voor de kinderen van de deelnemende scholen: GBS Voorheide, GBS Sint-Jan, 
basisschool Sint-Clara, Talentenschool Atlantis en Dol-fijn. De opvang is voorzien voor kinderen van 
basisonderwijs van 2.5 tot 12 jaar.  
 

INSCHRIJVEN 
Ouders die voor het eerst gebruik maken van deze gecentraliseerde naschoolse opvang, nemen vooraf 
contact op met het secretariaat van de eigen school. Zij zullen je verder begeleiden bij het inschrijven. 
De eigen school dient dus op de hoogte gebracht te worden van het al dan niet deelnemen aan deze 
nieuwe opvangvorm.  
 
Je moet niet telkens reserveren. Eenmaal aangemeld, kan u steeds terecht in de naschoolse opvang 
op woensdag.  
 
 

VERPLAATSINGEN VAN EN NAAR DE OPVANG 
Iedere school heeft tot en met 13.30 u opvang op hun eigen vestiging. De verplaatsing van de eigen 
school naar de opvang gebeurt op een veilige manier en onder gepaste begeleiding. De kinderen 
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worden vanaf 13.30 u met de bus opgehaald en naar de centrale opvang gebracht. Indien uw kind met 
de fiets op school is, zorgt u zelf voor een oplossing. 
 
Let op: Omdat we niet overal op hetzelfde tijdstip met het busje kunnen zijn, kan het zijn dat uw 
kind(eren) omstreeks 13.30 u even moeten wachten op school om opgehaald te worden. De scholen 
vangen de kinderen op tot de begeleiding hen komt halen. Tussen 13.30 u en 14.00 u is er geen 
mogelijkheid om de kinderen op te halen. U kan ze dan vanaf 14.00 u ophalen op de school waar de 
gecentraliseerde opvang doorgaat.  
 

VERZEKERING 
Het gemeentebestuur heeft bij Ethias een verzekering voor de gemeentelijke buitenschoolse opvang 
op woensdagnamiddag. Die verzekering geldt voor iedereen, ongeacht de school waar uw kind school 
loopt. Voor deze verzekering zal u een eenmalig bedrag aangerekend worden van 3.20 euro. 
 
De kinderen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens de buitenschoolse opvang en op de 
weg van en naar de buitenschoolse opvang. Worden o.a. vergoed: medische kosten, tandprothesen, 
brilschade … Beschadigingen aan kleren, fietsen en dergelijke worden niet vergoed. 
 
Bij ongevallen worden de ouders verwittigd. Bij een ernstig ongeval worden eerst de hulpdiensten 
verwittigd. Zieke of gewonde kinderen worden niet vervoerd door de begeleiding.  
 
 

VRAGEN, PROBLEMEN, KLACHTEN 
De opvang is er in de eerste plaats voor uw kind(eren) en voor uzelf. Met vragen, bemerkingen en 
problemen kan u steeds terecht bij de begeleiding van de opvang. Schriftelijke klachten kan u steeds 
melden aan het gemeentebestuur Arendonk, Vrijheid 29, 2370 Arendonk.  
 
 

WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN OUDERS EN OPVANG 
BRENG-EN AFHAALMOMENTEN 
Omwille van de busdienst kunnen de kinderen tussen 13.30 u en 14.00 u niet opgehaald worden.  
Wanneer een kind zelfstandig naar huis gaat, dient u dit schriftelijk en op voorhand te melden. U 
verwittigt vooraf wie de kinderen afhaalt. De kinderen worden enkel aan anderen toevertrouwd als 
we hiervan op de hoogte zijn. Ze worden niet toevertrouwd aan een persoon die schijnbaar onder 
invloed is van alcohol en/of drugs.  
 
ETEN EN DRINKEN 
In de namiddag is er een moment voorzien waarop de kinderen een koek en/of een stuk fruit kunnen 
eten. (geen koeken met chocolade) 
 
KLEDING 
Om ervoor te zorgen dat er niets verloren gaat of van eigenaar verandert, vragen we u om jassen, 
boekentassen, brooddozen en andere waardevolle voorwerpen te naamtekenen. Het 
gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor beschadigde of verloren kledij en andere goederen.  
 
HUISWERK 
Kinderen die dit wensen, kunnen in de opvang hun huiswerk maken. De begeleiding is echter niet 
bevoegd om huiswerkbegeleiding aan kinderen te geven. Daar de opvang doorgaat in 1 lokaal dient u 
er rekening mee te houden dat we niet kunnen garanderen dat uw kind dit in alle rust kan doen.  
 



ZIEKTE 
Om zowel uw kind(eren) als andere kinderen te beschermen, vragen we aan elke ouder om ons te 
informeren over alle –ook niet zichtbare – medische problemen. Zo kunnen we beter de mogelijke 
gevaren inschatten en met de nodige waakzaamheid handelen. 
Indien een kind ziek wordt tijdens het opvangmoment dan worden de ouders of de andere 
contactpersonen verwittigd, zodat zij het kind kunnen komen ophalen.  
U bent verplicht om ieder medisch probleem van uw kind dat een gevaar kan betekenen voor anderen, 
te melden aan de begeleidster(s) van de opvang. 
 
MEDICATIE 
In principe wordt er GEEN medicatie toegediend. Wij raden aan om de huisarts te vragen medicatie 
voor te schrijven die bij voorkeur thuis gegeven wordt. In heel uitzonderlijke gevallen kan hiervan 
afgeweken worden. Hiervoor dient u het aanvraagformulier tot toedienen van medicatie in te vullen.  
 
REGELS OVER SAMEN LEVEN, SAMEN SPELEN EN SPEELGOED 
Materiaal en speelgoed zijn eigendom van de opvang. Iedereen respecteert dit en draagt er zorg voor. 
Na het spelen ruimen de kinderen het materiaal weer op. De kinderen spelen samen in de opvang. Zij 
sluiten niemand uit in het spel en maken om de beurt gebruik van het materiaal of speelgoed. 
Eigen speelgoed laten we thuis. Ook GSM, I-pod, tablet, MP3, spelcomputers … horen niet thuis in de 
opvang. 
 
NALEVING OP DE WET VAN BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 
Omdat scholen hun gegevens niet mogen doorgeven aan externen en de opvang door het 
gemeentebestuur geregeld is, dient u opnieuw uw gegevens door te geven. Het betreft de 
administratieve gegevens van het kind, de ouders en het gezin, eventuele financiële of medische 
gegevens over het kind. Ouders hebben het recht te weten welke gegevens door ons worden gebruikt. 
Onze begeleiding deelt geen informatie over je kind, of zijn/haar verblijf mee aan derden. Zij nemen 
de nodige discretie in acht. Foto’s kunnen gebruikt worden voor publicaties van of over de opvang, 
website, facebook. Indien ouders hiertoe bezwaar hebben moeten ze schriftelijk melden bij de 
inschrijving. 
 

GELDELIJKE BEPALINGEN 
FINANCIELE BIJDRAGE 
Conform gemeenteraadsbesluit van 18.11.2013 gelden hier dezelfde tarieven. 
 
Het aangerekende tarief is gekoppeld aan de verblijfsduur van het kind:  
 

Per begonnen halfuur 
1ste kind dat aanwezig is 
 

€ 0.75  

Per begonnen halfuur 
2de kind dat aanwezig is 
 

€ 0.50 

Per begonnen halfuur 
3de kind dat aanwezig is 
 

€ 0.25 

Per begonnen halfuur 
vanaf het vierde kind dat 
aanwezig is 

gratis 

 
Deze tarieven kunnen enkel aangepast worden met een gemeenteraadsbesluit.  
 



FACTUREN 
Per kwartaal krijgt u uw afrekening per post. De betaling dient te gebeuren door overschrijving van het 
verschuldigde bedrag voor de vermelde vervaldatum van het factuur. Gelieve steeds de 
gestructureerde mededeling te vermelden op de overschrijving. Voor kinderen jonger dan 12 jaar 
ontvangt u jaarlijks een fiscaal attest, dat via post wordt toegestuurd indien alle facturen betaald zijn.  
Er wordt een schriftelijke aanmaning verstuurd bij laattijdige betaling. Bij herhaaldelijke laattijdige of 
niet-betaling zonder geldige reden, kan het gemeentebestuur de opvang beëindigen en kunnen uw 
kind(eren) geweigerd worden.  
Vragen over facturatie: lieve.luyten@arendonk.be 
 
FORMALITEITEN 
De nodige inschrijvingsformulieren dienen volledig ingevuld, ondertekend en terugbezorgd te worden 
aan de eigen school of gemeentehuis (contactpersoon: Lieve Luyten) 
Uw kind kan pas opgevangen worden als we de nodige informatie hebben. Indien de gegevens van 
ouders en/of kinderen wijzigen, dient u deze door te geven aan de begeleiding van de kinderopvang. 
Zo zijn de dossiers steeds correct en volledig.  
 
Bij wijzigingen in de afsprakennota worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht. 
 
AKKOORDVERKLARING 
Nuttige formulieren: 

• Inschrijvingsformulier 
• Afsprakennota 
• Vraag toedienen van medicatie 

 
Al deze formulieren zijn te bevragen op de deelnemende scholen, alsook op het gemeentehuis 
(contactpersoon: Lieve Luyten).  
Ouders en opvang tekenen voor ontvangst en akkoord. 
 
 
 
Namens het gemeentebestuur        De ouder(s) 
 
       


