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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 22/06/2016
GKS ONDERSTEBOVEN – 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, leerkrachten en lokale gemeenschap gaven op de schoolraad van 23 mei 2016
gunstig advies. 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 23 mei 2016 van de gemeentelijke kleuterschool Ondersteboven;
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 bedenking van raadslid A.Onghena, Groen, van het antwoord van schepen van welzijn
P.Verschelden;
BESLUIT met algemene instemming
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Artikel 1: Het huishoudelijk reglement voor –en naschoolse opvang van de gemeentelijke kleuterschool
Ondersteboven wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de schooldirectie van de gemeentelijke
kleuterschool Ondersteboven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Voor- en naschoolse opvang
Gemeentelijke kleuterschool Ondersteboven
De opvang van de Gemeentelijke Kleuterschool Ondersteboven gaat door in de
klassen van de school zelf en is telefonisch bereikbaar op het nummer
052 48 03 82
Deze opvang wordt ingericht door het schoolbestuur en de school en is
geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de directeur.
Voorschoolse opvang
De voorschoolse opvang wordt georganiseerd van maandag t.e.m. vrijdag van 7
tot 8 uur.
De kinderen worden opgevangen en begeleid door Kimberly Blindeman.
Elke vrijdag brengen de ouders een briefje binnen met daarop de gewenste
opvang voor de volgende week.
Naschoolse opvang
De naschoolse opvang gaat door op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 16u.45 tot 17u.00 en sluit aan bij de schooluren.
De kleuters worden opgevangen en begeleid door één van de leerkrachten.
- Wat kost dit alles ?
Er wordt een bedrag aangerekend van € 1 per begonnen half uur per kind.
Dit bedrag vind je op het einde van de maand terug op de factuur.
Indien, na schriftelijke reservatie, de kleuters later of niet worden gebracht,
wordt de opvang toch aangerekend. (behalve bij ziekte)
Kleuters die na de klasuren niet tijdig worden afgehaald (een kwartier na
schooltijd) gaan naar de naschoolse opvang en betalen hiervoor.
Kleuters worden ten laatste afgehaald om 17u.00, zoniet wordt er een boete
aangerekend van € 7.5 per half uur.
Ieder jaar wordt er een fiscaal attest afgeleverd aan de ouders die gebruik
maken van de opvang. Dit attest omvat enkel de bedragen van de facturen die
effectief werden betaald in het voorgaande kalenderjaar.
- Verlaten van de opvang

Na de voorschoolse opvang gaan de kleuters naar de speelplaats, waar een
leerkracht instaat voor het toezicht.
Bij de naschoolse opvang worden de kleuters afgehaald door hun ouders.
Indien iemand anders de kleuter komt afhalen, meld je dit een dag op
voorhand aan de directie.
- Vrije dagen, pedagogische studiedagen, staking
Op vrije schooldagen en pedagogische studiedagen is er geen opvang voorzien.
Bij staking dient het schoolteam in te staan voor opvang tijdens de normale
lestijden.
- Verzekering
De kleuters zijn tijdens de opvang verzekerd voor lichamelijke ongevallen en
burgerlijke aansprakelijkheid.
- Huisregels
De kleuters kunnen tijdens de opvang een boterham of koek en een drankje
verorberen. Snoepjes zijn niet toegestaan. Een stuk fruit kan zeker.
Kleuters brengen geen speelgoed van thuis mee naar de opvang. In de klassen
is voldoende speelgoed aanwezig.
Tijdens de opvang gelden de gewone schoolafspraken.
- Klachten
Klachten kunnen mondeling of schriftelijk ingediend worden bij :
de begeleider van de opvang
de directie (Ann Van de Velde 0499 72 86 82)
het schoolbestuur (college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1 ,
9220 Hamme 052 47 55 11)

De school
Ann Van de Velde

Het schoolbestuur

Ik verklaar het huishoudelijk reglement over de opvang in kleuterschool
Ondersteboven te hebben gelezen, en verbind mij ertoe de afspraken
na te leven.
Datum :
Naam :
Handtekening :

