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1 Contactgegevens 
 

1.1 Locaties 
1.1.1 Kleuterafdeling (Reigerstraat 7, Izegem) 

Begeleiders: 
- Hoorne Eline 
- Gallez Angelique 

 
 

1.1.2 Lagere afdeling (Prinsessestraat 13, Izegem) 
Begeleider: 
- Devroe Annelore 

 
 
1.2 Telefonisch contact 

De opvang is telefonisch te bereiken op het nummer 051 / 30 41 85 
 

 

2 Wanneer gaat de opvang door? 
 

2.1 Op elke schooldag 
De voor- en naschoolse opvang wordt zelf georganiseerd. Dit doen wij tijdens het schooljaar, 
maar ook in de vakantieperiodes. Op volgende tijdstippen is er (betalende) opvang voorzien: 
 

Dag Voorschools Naschools 

Maandag 06.30 uur – 08.00 uur 15.45 uur – 18.30 uur 

Dinsdag 06.30 uur – 08.00 uur 15.45 uur – 18.30 uur 

Woensdag 06.30 uur – 08.00 uur 12.00 uur – 18.30 uur 

Donderdag 06.30 uur – 08.00 uur 15.45 uur – 18.30 uur 

Vrijdag 06.30 uur – 08.00 uur 15.45 uur – 18.30 uur 

 
De voor- en naschoolse opvang wordt aangerekend per begonnen minuut. 
De betalende naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag start pas vanaf 16u. 
 
Opvang op woensdagnamiddag:  
Op woensdagnamiddag zal de opvang gecentraliseerd worden op één locatie, namelijk de 
kleuterafdeling, gelegen in de Reigerstraat 7 en dit vanaf 14u00.  Als uw kind na 14u00 nog in de 
opvang aanwezig is, zal het dus moeten opgehaald worden in de Reigerstraat. 
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2.2 Op vrije dagen, pedagogische studiedagen en vakantiedagen 
Vrije dag    donderdag 9 september 2021 
Herfstvakantie    2 - 5 november 2021 
Vrije dag (NM)    vrijdag 24 december 2021 
Pedagogische werkdag   woensdag 9 februari 2022 
Krokusvakantie    28 febr - 4 maart 2022 
Pedagogische werkdag   woensdag 16 maart 2022 
Paasvakantie    4 - 8 april en 11 - 15 april 2022 
Vrije dag    woensdag 25 mei 2022 
Vrije dag (NM)    donderdag 30 juni 2022 
 

Op vrije dagen en in de vakanties kan er gebruik gemaakt worden van onze kinderopvang.  
Dit kan door vooraf in te schrijven. Je ontvangt hiervoor tijdig een bericht via Smartschool.  
Het schoolreglement blijft ook tijdens de opvang van toepassing. 
 

Vakantieperiodes:  
Wanneer er via inschrijving een plaats gereserveerd werd voor bepaalde dagen, zal er hiervoor 
een vast bedrag aangerekend worden, namelijk < 3 uren = 9 euro, tussen 3 uren en 5 uren = 12 
euro en > 5 uren = 15 euro. 
Deze reservering kan zonder geldig doktersattest niet meer ongedaan gemaakt worden.  

 

2.3 Er is geen opvang op feestdagen en tijdens de volgende verloven: 
1 november 2021   Allerzielen 
11 november 2021   Wapenstilstand 
12 november 2021   Verlofdag 
27 dec 2021 - 7 jan 2022  Kerstvakantie 
18 april 2022    Paasmaandag 
26-27 mei 2022    Hemelvaartweekend 
6 juni 2022    Pinkstermaandag 
18 juli 2022 - 7 augustus 2022  Zomervakantie (centrale verlofweken = ‘bouwverlof’) 

 

2.4 Tijdens de zomervakantie 
Alle opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen heeft plaats in de kleuterafdeling van onze 
school, van 06u30 ’s morgens tot 18u30 ’s avonds, telkens door de vaste kinderverzorgsters, 
bijgestaan door enkele vakantiemedewerkers die ervaring opdeden in de jeugdbeweging. Er 
worden telkens activiteiten aangeboden in een thema. 
 

2.5 Prijzen 
De kinderen betalen 0,05 euro per begonnen minuut voor de voor- en naschoolse opvang. De 
opvang wordt geregistreerd via een scansysteem.  
Wanneer er voor de vakantieperiodes of vrije dagen via inschrijving een plaats gereserveerd werd 
voor bepaalde dagen, zal er hiervoor een vast bedrag aangerekend worden, namelijk < 3 uren = 9 
euro, tussen 3 uren en 5 uren = 12 euro en > 5 uren = 15 euro. 
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2.6 Inschrijven 
Voor de gewone voor – en naschoolse opvang moet er niet vooraf ingeschreven worden. 
We vragen wel om vooraf in te schrijven voor de vakantiedagen. 

 
2.7 Enkele afspraken 

- De kinderen die op woensdagen of op vrije dagen en vakantiedagen aan de opvang deelnemen, 
hebben een tussendoortje bij voor in de voormiddag, een lunchpakket voor ’s middags en een 
vieruurtje. 
Gelieve jullie kind altijd water mee te geven, want er worden geen drankjes voorzien in de 
opvang. 

 
- Kinderen die in de opvang aanwezig zijn voor 7u30 ’s morgens en hun ontbijt nemen mogen 

daarbij melk of chocomelk meebrengen.  
Tijdens de vakanties mag er ’s middags zowel water als soep meegebracht worden voor bij de 
boterhammen. 
 

- Als er medicatie dient gegeven te worden in de opvang, moet die bij aankomst afgegeven 
worden aan de begeleidster. 
 

- Bij aankomst begeleidt de ouder het kind tot in het opvanglokaal. 
 
- Wij vragen nadrukkelijk om het einduur van de opvang namelijk 18u30 te respecteren en uw 

kind vroeger op te halen. Als we na 18u45 geen van de ouders kunnen bereiken, zal de politie 
gecontacteerd worden. 

 
- De ouder komt zijn kindje zelf ophalen. 

o Belangrijk! 
Als het kind door een andere volwassene gebracht of opgehaald wordt, dan verwittigt u 
vooraf de begeleiding.  
We kunnen niet toestaan dat kinderen op hun eentje de opvangdienst verlaten of door 
broer of zus (minderjarig) worden opgehaald tenzij de ouders vooraf een briefje tekenen 
dat zij daarvoor toestemming geven en de volle verantwoordelijkheid op zich nemen mocht 
er onderweg iets gebeuren. 
 

- EXTRA VERGOEDING van 5 euro per kwartier als uw kind te laat wordt opgehaald. 
 
We hopen dat uw kinderen veel plezier zullen beleven in onze kinderopvang.  Ze vertoeven er in een 
huiselijke, hartelijke sfeer en het is er leuk, aangenaam en leerrijk. 
 
Vriendelijke groeten 
Het team van de voor – en naschoolse opvang. 


