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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 22/06/2016
GBS DE DOBBELSTEEN – HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

Toelichting
Het huishoudelijk reglement voor- en naschoolse opvang is nieuw met als doel middelen en personeel zo
efficiënt mogelijk in te zetten.
De geledingen ouders en lokale gemeenschap gaven op de schoolraad van 26 mei 2016 gunstig advies. De
geleding leerkrachten gaf gedeeltelijk gunstig advies ( gezien de schooluren nog op het ABOC besproken
moesten worden).
Het huishoudelijk reglement voor- en naschoolse opvang werd besproken op het ABOC van 06 juni 2016
en met algemene instemming goedgekeurd.

Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
Gelet op het gemeentedecreet artikel 42 dat de bevoegdheid voor het vastleggen van gemeentelijke
reglementen bij de gemeenteraad legt;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli 2004 : lokale participatieregeling in het
basis- en secundair onderwijs;
Gelet op het overleg aangaande het nieuwe huishoudelijk reglement voor – en naschoolse opvang in de
schoolraad van 26 mei 2016 van de gemeentelijke basisschool De Dobbelsteen;
Gelet op de bespreking en goedkeuring in het ABOC onderwijs op 06 juni 2016;
Overwegende dat het huishoudelijk reglement voor – en naschoolse opvang nieuw is opgesteld met als
doel middelen en personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten;
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het Gemeentedecreet;
Neemt akte van de vraag van raadslid A.Onghena, Groen; van het antwoord van schepen van welzijn
P.Verschelden, van raadsvoorzitter E.De Prijcker;
BESLUIT met algemene instemming
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Artikel 1: Het huishoudelijk reglement voor –en naschoolse opvang van de gemeentelijke basisschool De
Dobbelsteen wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de schooldirectie van de gemeentelijke
basisschool De Dobbelsteen.

1. Locatie en contact
De opvang van de Gemeentelijke Basisschool de Dobbelsteen gaat door in zaal ‘De Vrede’,
aanpalend aan de school.
Telefonisch bereikbaar op 0473 / 98 28 16 (tijdens momenten van toezicht)
052 / 47 36 30 (telefoon school)
Deze opvang wordt ingericht door het schoolbestuur en de school en is geplaatst onder de
verantwoordelijkheid van de directeur van de school.
2. Voorschoolse opvang
De voorschoolse wordt georganiseerd van maandag t.e.m. vrijdag vanaf 7.00 – 8.00 uur.
Kinderen die ’s morgens té vroeg aan de schoolpoort staan, worden naar de betalende opvang
doorverwezen. De school gaat open om 8.00 uur.
De voorschoolse opvang is er voor de kinderen van het kleuter- en lager onderwijs.
De kinderen worden opgevangen en begeleid door: Mevrouw Karine Van Lierde.
Indien – na schriftelijke reservatie - de kinderen toch later of niet worden gebracht, wordt deze
opvang toch aangerekend.
3. Naschoolse opvang
De naschoolse opvang wordt georganiseerd op:
van 15.40 tot 18 uur.

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

De naschoolse opvang is aansluitend op de schooluren.
De naschoolse opvang is er voor de kinderen van het kleuter- en lager onderwijs.
In de naschoolse opvang krijgen de kinderen van de lagere school de kans hun huistaken te maken.
De kinderen worden opgevangen en begeleid door: Mevrouw Annita Van Hecke, Hilde Smet of de
heer Dirk Van de Velde.
4. Opvang woensdagnamiddag
Opvang op woensdagnamiddag vangt aan om 12:10 uur en duurt tot 18 uur.
De opvang is aansluitend op de schooluren.
De opvang is er voor de kinderen van het kleuter- en lager onderwijs.

Tussen 12u30 -13u00 eten de kinderen hun meegebrachte boterhammetjes op.
In de opvang krijgen de kinderen van de lagere school de kans hun huistaken te maken.
Achteraf is er gelegenheid tot ontspanning (speelgoed, boeken, …)
De kinderen worden opgevangen en begeleid door: Mevrouw Vercauteren Brigitte
5. Opgelet !
o Kinderen die op school niet tijdig (tot een kwartier na schooltijd) worden afgehaald, worden
automatisch doorverwezen naar de betalende kinderopvang en betalen hiervoor 1€ (tot 16 uur).
o Ook kinderen die ’s morgens té vroeg aan de schoolpoort staan, worden naar de betalende
opvang doorverwezen. De schoolpoort gaat open om 8.00 uur.
o Tijdens de lesuren is er geen opvang voorzien.
o De kinderen worden ten laatste opgehaald om 18 uur.
Zo niet kan u een boete worden aangerekend van € 7,5/half uur.
o Het huishoudelijk reglement wordt strikt toegepast. Het niet naleven van de reglementering kan
weigering tot gevolg hebben.

5. Vrije schooldagen, pedagogische studiedagen, staking

Op vrije schooldagen/pedagogische studiedagen is er geen opvang voorzien.
Bij staking van het opvangpersoneel staat het schoolteam in voor opvang tijdens de normale
lestijden.
6. Verlaten van de opvang
o Voorschoolse opvang : De kinderen worden door de begeleider naar de speelplaats gebracht…
o De kinderen worden steeds afgehaald door hun ouders of personen die hiervoor schriftelijke
toestemming hebben gekregen van de ouders bij de inschrijving van hun kind(eren).
o Indien toch iemand anders de kinderen komt afhalen, dient dit tenminste 1 dag vooraf
schriftelijk gemeld te worden aan de begeleiders in de opvang.
o De persoon die het/de kind(eren) komt halen, zet een paraaf op de lijst naast het tijdstip van
afhalen.
o Wanneer de kinderen alleen naar huis mogen gaan, vragen we hiervoor een schriftelijke
toestemming van de ouders. De ouders verklaren zich hierdoor ook akkoord met het exacte
tijdstip van einde van de opvang. (Bij gebrek aan paraaf)
o Onderbreking van de opvang (vb. sportactiviteit, teken- of muziekschool) dient schriftelijk
gemeld door de ouders.

7. Verzekering

De kinderen zijn tijdens de opvang verzekerd tegen ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke letsels.
8. Prijs en betaling

o Er wordt een bedrag aangerekend van € 1 per begonnen halfuur per kind.
o Indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag aanwezig zijn in de kinderopvang
wordt er 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage.

o De betaling gebeurt via overschrijving die u maandelijks ontvangt.
Dank voor het stipt uitvoeren van uw betalingen.

9. Huisregels
o ’s Morgens begeleiden de ouders zelf hun kinderen naar de opvang of krijgen lagere
schoolkinderen van thuis de toestemming om alleen naar de opvang te komen. De kinderen
die reeds vroeg in de opvang aanwezig zijn, kunnen er hun eigen boterhammetje en/of drankje
nuttigen.
o Kinderen die naar de naschoolse opvang moeten, doen dit onder begeleiding van de
begeleider of de leerkracht van dienst.
o De kinderen kunnen hun vieruurtje meebrengen dat genuttigd kan worden in de opvang.
o De kinderen die op woensdagmiddag blijven, brengen zelf een broodmaaltijd mee. Er worden
dus geen warme maaltijden besteld.
o Er wordt geen snoep toegelaten in de opvang. Een koek, een chocolaatje e.d. kunnen wel bij
de boterham.
o Er wordt geen speelgoed meegebracht naar de opvang. Er is voldoende speelgoed aanwezig in
de opvang zelf.
o De kinderen houden zich strikt aan de afspraken en richtlijnen van de begeleiders. Ook wat
betreft het gebruik van materiaal, maken van huistaken, vieruurtje,…
o Opzettelijke beschadiging van speelgoed of materiaal door de kinderen moet door de ouders
worden vergoed.
o Bij het niet naleven van het reglement kunnen zowel de ouders als de kinderen verdere
toegang tot de opvang geweigerd worden.

10. Ouderparticipatie
o De leerlingen krijgen in de voorafgaande week een briefje voor de voorinschrijving mee.
Daarop kunnen de tijdstippen van de aanvang van de voorschoolse opvang en het ophalen na
de naschoolse opvang aangekruist worden.
o Bij veranderingen in de opvang dienen de ouders dit tenminste 1 dag op voorhand mee te
delen aan de begeleiders of leerkracht.
o Indien iemand anders het kind komt afhalen, dient dit ook door de ouders tijdig en schriftelijk
gemeld te worden.
o Ieder jaar worden er fiscale attesten afgeleverd aan de ouders die gebruik maakten van de
opvang voor kinderen tot 12 jaar. Dit geldt enkel voor facturen die effectief werden betaald in
het voorgaande kalenderjaar.

11. Klachtenbehandeling

Klachten kunnen hetzij mondeling, hetzij -bij voorkeur- schriftelijk ingediend worden bij:
o de begeleiders van de opvang
o de directeur, Filip De Decker
o Het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme
Tel. : 052/ 47 55 11
gemeente@hamme.be
Anonieme klachten worden niet behandeld.
12. Tot slot :
o

Al wat niet opgenomen is in het huishoudelijk reglement, behoort tot de bevoegdheid
van het college van burgemeester en schepenen.

o

Wij willen er als school voor zorgen dat uw kind(eren) op een ‘veilige en kwalitatieve’
manier worden opgevangen.

o

Er kan uitzonderlijk afgeweken worden van het huishoudelijk reglement mits
schriftelijke vraag vooraf aan het Schepencollege via de directeur.
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