
HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de buitenschoolse opvang van de Sint-

Lutgartschool 

 

 

Waar? 

De buitenschoolse opvang gaat door in onze eigen school.  

 

 

Wie zijn onze opvangbegeleiders? 

Odette Wuytack en Barbara Van Erdeghem 

 Gsm opvang : 0478/329976 

 

 

Wie kan er in onze buitenschoolse opvang terecht ? 

Alle kinderen ingeschreven in onze school. 

 

 

Wanneer kan je in onze buitenschoolse opvang terecht ? 

 Elke schooldag ’s morgens van 7.00 uur tot 8.15 uur (alle kinderen) 

 Elke maandag, dinsdag, donderdag na school  

 Van 15.45 uur tot 18.30 uur : kleuters en leerlingen eerste leerjaar 

 Van 16.15 uur tot 18.30 uur  : leerlingen tweede tot zesde leerjaar 

De leerlingen vanaf het tweede leerjaar volgen die dagen eerst studie voor ze 

naar de opvang gaan, tenzij dit door de directeur vooraf anders werd bepaald (bv. 

Als het personeelsvergadering is of in de laatste week voor de grote vakantie) 

Elke vrijdag na school is er opvang van 15.45 uur tot 18.30 uur (alle kinderen) 

Elke woensdag na school van 12.30 uur tot 16.00 uur (alle kinderen) 

 Op pedagogische studiedagen, na inschrijving en indien er minstens 10 kinderen 

ingeschreven zijn per halve dag : van 8.00 uur tot 14.00 uur (bij halve vrije dag) 

en van 8.00 uur tot 16.00 uur (bij volledige vrije dag) 

 Op vrije dagen (buiten de wettelijke vakantiedagen) wordt er geen opvang 

voorzien. 

 Opgelet! Kinderen die om 15.45 uur (op een volledige schooldag) of om 12.30 uur 

(op een woensdag) nog niet zijn afgehaald, worden automatisch doorverwezen 

naar de betalende buitenschoolse opvang. 

 

Binnenbrengen in de opvang ’s morgens: 

Je brengt je kind tussen 7u en 8u15 binnen langs het poortje aan het Lindehof. 

 

Komen ophalen uit de opvang ‘s avonds: 

 Kinderen worden steeds afgehaald door hun ouders of door personen die 

hiervoor de toestemming hebben gekregen van de ouders. Deze toestemming 



moet schriftelijk en ondertekend worden meegedeeld door de ouders aan de 

opvangjuffen.  

 Als de kinderen ’s avonds afgehaald worden, dient men steeds de opvangjuffen 

aan te spreken zodat zij het correcte uur van afhaling kunnen noteren. Indien dit 

niet gebeurd is, zal er opvang tot 18.30 uur worden aangerekend. 

 Wanneer de kinderen alleen naar huis (of naar logopedie, muziekschool…) 

mogen gaan, vragen we hiervoor een schriftelijke en ondertekende toestemming 

van de ouders. Zonder deze toestemming mogen de kinderen de opvang niet 

verlaten.  

 Je kan je kind(eren) afhalen tot 16.45u langs de blauwe poort aan de eetzaal. 

Vanaf 16.45u kan je je kind(eren) afhalen langs het poortje aan het Lindehof. 

 

 

Prijs/betaling : 

 ’s Morgens tussen 7.00 uur en 8.15 uur wordt er € 0,50 aangerekend per 

begonnen kwartier per kind. 

 Na schooltijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt er voor 17.30 uur 

een bedrag aangerekend van € 0,50 per begonnen kwartier per kind. Na 17.30 

uur wordt er € 0,75 aangerekend per begonnen kwartier per kind. 

 Op woensdagnamiddag wordt er vanaf 12.30 uur € 0,75 aangerekend per 

begonnen kwartier per kind. 

 Op schoolvrije dagen is er een aparte prijs, vermeld op het inschrijvingsbriefje. 

 De verrekening gebeurt via facturen die bezorgd worden via het 

schoolsecretariaat.  

 Als ouder ontvang je eenmaal per jaar een fiscaal attest i.v.m. de buitenschoolse 

opvang, zodat je dit kan inbrengen in je belastingsaangifte. Dit attest ontvang je 

natuurlijk enkel als alle facturen effectief betaald zijn. 

 

 

Huisregels : 

 ‘s Morgens begeleiden de ouders zelf hun kinderen naar het opvanglokaal of 

krijgen lagere schoolkinderen van hun ouders de toestemming om alleen naar de 

opvang te komen. 

 Kinderen die naar de naschoolse opvang komen, verzamelen op de afgesproken 

plaats op school, waar de opvangjuffen hen opwachten.  

 Kinderen kunnen een vieruurtje meebrengen om op te eten tijdens de opvang. 

 Kinderen die op woensdagmiddag blijven, brengen een lunchpakket mee. Een 

drinkbus wordt ook meegebracht van thuis. 

 Op woensdagmiddag kan er geen slaapuurtje voorzien worden voor de 

allerkleinsten. 

 De opvangjuffen mogen geen medicatie toedienen. 

 Zieke kinderen kunnen niet naar de opvang komen. 



 Als een kind ziek wordt terwijl het in de opvang aanwezig is, zullen de 

opvangjuffen de ouders verwittigen en hen vragen het zieke kind zo snel mogelijk 

af te halen. 

 De regels uit het schoolreglement zijn ook geldig tijdig de buitenschoolse opvang. 

Concreet wil dit o.a. zeggen :  

 Kinderen zijn beleefd, gehoorzaam en respectvol tegenover de 

begeleiders en tegenover mekaar. Onbeleefd of ongehoorzaam gedrag 

wordt niet getolereerd. 

 De begeleiders bepalen wanneer er buiten en/of binnen gespeeld wordt en 

met welk materiaal er kan gespeeld worden. 

 Er wordt geen snoep meegebracht naar de opvang. 

 Gsm’s en tablets zijn niet toegestaan. Wie toch een gsm of tablet bij zich 

heeft, geeft dit bij aanvang van de opvang spontaan aan de begeleiders. 

Bij het naar huis gaan, wordt dit teruggegeven.  

 Er wordt geen speelgoed meegebracht naar de opvang. Er is voldoende 

speelgoed aanwezig.  

 Opzettelijke beschadiging van speelgoed of ander materiaal door de 

kinderen zal door de ouders moeten worden vergoed.  

 

 BIJ HET NIET NALEVEN VAN DEZE HUISREGELS, ZAL AAN DE BETROKKEN 

KINDEREN DE VERDERE TOEGANG TOT  DE BUITENSCHOOLSE OPVANG 

VAN DE SINT-LUTGARTSCHOOL GEWEIGERD WORDEN.  

DE OUDERS WORDEN HIERVAN PERSOONLJK DOOR DE DIRECTEUR IN 

KENNIS GESTELD. 
 


