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In ons huiselijk reglement staat hoe onze voor- en naschoolse kinderopvang werkt. U
ontvangt hiervan een exemplaar. Indien u, uw kind/kinderen heeft ingeschreven in de
buitenschoolse opvang, gaat u automatisch akkoord met het huishoudelijk
reglement.

1 Voor- en naschoolse kinderopvang vzw KORHA is er voor alle kinderen van de
basisschool Sint-Stevensschool te Sint-Pieters-Leeuw.
(2.5j tot 12j).
Zij kunnen bij ons terecht:
- voor de schooluren vanaf 7u
- na de schooluren tot 18u
- woensdagnamiddag tot 18u
- op de lokale - en pedagogische verlofdagen van 7u tot 18u.
We vinden het belangrijk dat uw kind zich geborgen en veilig voelt in de opvang en dat elk
kind na een drukke schooldag tot rust kan komen.
Door het aanbieden van gevarieerde activiteiten willen wij uw kind een leuke tijd geven en
het de kans bieden om zich verder te ontwikkelen.

2 Verzekering
Uw kind is tijdens de opvang verzekerd voor ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ en
‘lichamelijke ongevallen’.

3 Inschrijvingen
De inschrijvingen voor de voor- en naschoolse opvang gebeuren via het
inschrijvingsformulier. De kinderen krijgen het inschrijvingsformulier de 1ste
schooldag mee naar huis. Uw keuze geldt voor het volledige schooljaar. Indien
u toch uw keuze wenst te wijzigen, kan u schriftelijk contact opnemen met de
coördinator, Katrien Cornelis.
katrien.cornelis@korha.be
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4 Inschrijving voor de opvang tijdens de vrije dagen
Voor de opvang tijdens de facultatieve – en pedagogische verlofdagen werken we met
voorinschrijving. Indien u wenst gebruik te maken van de opvang tijdens deze
vrije dagen, vragen wij u om in te schrijven ten laatste één week vooraf via het
daartoe voorziene formulier.

5 Prijs van de opvang
Voor de kosten van de opvang werken we met 2 formules: een abonnementsformule
en een beurtenformule of de combinatie van de 2 formules.
Gewoon tarief
Abonnementsformule
Opvang ‘s ochtends
(7u – 8u20)

Opvang ’s avonds
(15u25 – 18u)

€ 15/ kind/ maand

€ 30/ kind/ maand Combinatie van de 3 formules:
€ 65/ kind/ maand

Opvang woensdagnamiddag € 25/ kind/ maand
(12u25 – 18u)

Beurtenformule
€ 1,5 per begonnen half uur.
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Tarief grote gezinnen (minstens 3 kinderen van hetzelfde gezin in dezelfde school)
Abonnementsformule
Opvang ‘s ochtends
(7u – 8u20)

Opvang ’s avonds
(15u25 – 18u)

€ 12/ kind/ maand

€ 24/ kind/ maand Combinatie van de 3 formules:
€ 55/ kind/ maand

Opvang woensdagnamiddag € 20/ kind/ maand
(12u25 – 18u)

Beurtenformule
€ 1 per begonnen half uur.

Als u uw kind te laat (na 18u) afhaalt, betaalt u € 10 per kind en per begonnen half uur.
Indien u toch door omstandigheden uw kind niet vóór 18u kan afhalen, gelieve dan de juffen
en de meesters van de opvang te verwittigen op het nummer:
Sint-Stevensschool: 02/377.70.42

6. Betalen van de facturen
De facturen worden verstuurd op volgende momenten:
Begin oktober, begin november, begin december, begin februari, begin maart, begin april,
begin mei, begin juni en begin juli.
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Indien u de factuur niet tijdig betaalt, zal de toegang tot de opvang geweigerd worden.

7. Brengen en afhalen
De kinderen worden gebracht en afgehaald door de ouders. De ouders brengen de
kinderen ’s morgens tot in de opvang. De ouders melden zich aan bij de juffen of de
meesters van de opvang. Indien de kinderen worden opgehaald door anderen (familie,
vrienden,….) of als het kind vanuit de opvang naar de sportclub of andere activiteit gaat dan
moet dit schriftelijk gemeld worden aan de begeleiders en de verantwoordelijke.

8. Wat bij ziekte of ongeval
Als een kind ziek wordt of een ongeval krijgt in de opvang, verwittigen we onmiddellijk de
ouders. We bespreken samen met de ouders de verdere stappen. Indien de ouders niet
onmiddellijk kunnen komen, vragen we of we zelf met het kind naar de dokter of het
ziekenhuis mogen met het kind. We wachten bij de dokter of het ziekenhuis tot de ouders
ter plaatse zijn.

9. Mogelijkheid tot huiswerk maken
Er is mogelijkheid voorzien om huiswerk te maken voor de leerlingen van de lagere school.
De begeleiders helpen niet bij het huiswerk maar zij zien er wel op toe dat de huistaak
gemaakt wordt.

10. GSM gebruik in de opvang
We begrijpen dat sommige ouders vanuit veiligheidsoverwegingen een GSM meegeven
aan hun kinderen. Net zoals tijdens de schooluren is het gebruik van de GSM in de opvang
niet toegestaan. Enkel als het kind het akkoord heeft van de meester of juf van de opvang,
mag het zijn of haar GSM gebruiken en dit enkel, indien nodig, om contact te hebben met
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de ouders. Indien het kind zich niet houdt aan deze regel mag de juf of de meester van de
opvang het toestel tijdelijk in beslag nemen.

Schoolvrije dagen
Maandag 30 september: lokale verlofdag
Woensdag 20 november: pedagogische studiedag
Woensdag 19 februari: pedagogische studiedag
Maandag 23 maart: lokale verlofdag
Woensdag 20 mei: pedagogische studiedag
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De ouders verklaren kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement van
de voor –en naschoolse opvang en verklaren zich hiermee akkoord.
Klas:………………………………………………………………………………………………
Naam van de leerling:…………………………………………………………………………
Naam van de ouders:…………………………………………………………………………..
Datum:……………………Handtekening ouders:………………………………………......
Gelieve deze verklaring terug te bezorgen aan de coördinator of aan de toezichters van
de buitenschoolse opvang.

