Voor- en naschoolse opvang “De Negensprong”
1)Elke leerling van de school kan gebruik maken van de buitenschoolse opvang, hetzij op
regelmatige, hetzij op sporadische basis.
2)Elke schooldag is er opvang voorzien vanaf 7.30u ’s morgens en ’s avonds tot 17.30u. Om
8.15u eindigt de betalende morgenopvang en de betalende avondopvang start vanaf 15.45u.
Op woensdagmiddag en op schoolvrije dagen is er geen opvang. De kinderen die overblijven
zijn verzekerd tegen lichamelijke letsels via de schoolverzekering.
3)De opvang gebeurt uitsluitend in de opvangklas: Vond 1.
’s Avonds worden de kinderen pas mee naar huis genomen na verwittiging van de
begeleidsters. Kinderen die zelfstandig naar huis mogen gaan of met een andere persoon,
brengen hiervan een gehandtekend schriftelijk bewijs van de ouders mee: éénmalig voor de
regelmatige overblijver, bij elke opvangbeurt voor de sporadische overblijver.
4)De naschoolse opvang is bedoeld als ontspanningsperiode na de drukke schooldag. De
kinderen spelen bij voorkeur buiten of in het overblijflokaal, dit naargelang de afspraak met
de begeleidsters.
5)Bij sporadische opvang dient door de ouders vooraf de begeleidster verwittigd te worden,
zodat er een goede opvang en controle kan gebeuren van wie overblijft. Kinderen die
zonder toestemming van de begeleidsters de opvang verlaten zijn buiten de schoolpoort niet
verzekerd. Het verwittigen van de begeleidsters kan via mail
administratie@denegensprong.be of schriftelijk met een briefje of in de agenda van het
kind. Desgevallend kan dit ook telefonisch via het secretariaat: 014-655657
6)De afrekening gebeurt via de schoolrekening. (Onkosten staan los van het
maximumfactuur !)
Tarief: 0,60 Euro/kwartier. Vanaf uw derde kind betaalt U slechts de helft, 0,30
Euro/kwartier.
7) Indien het kind of kinderen niet binnen de gewone opvanguren kan/kunnen opgehaald
worden, dan wordt een boete van 30€/gezin aangerekend. In slechts uitzonderlijke
omstandigheden bv. ongeval op weg naar school en bij vooraf verwittigen kan de directie
besluiten om geen boete aan te rekenen. De boete wordt apart vermeld op de
schoolrekening.
8)Gebruik maken van de buitenschoolse opvang, betekent dat men zich akkoord verklaart
met de bepalingen van dit reglement. Indien U nog vragen heeft, kan U zich wenden tot
Mevr. Arlette Mateusen tijdens de voornoemde opvanguren. Zij is tijdens deze opvanguren
te bereiken via (0032)494898551 of via het nummer van de school 014655657

Het coördinatieteam: A. Mateusen, G. Meulemans,

