
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOOR- EN 
NASCHOOLSE OPVANG TE Mesen  
Update september 2020 
 
  

1. De voor- en naschoolse opvang van onze Vrije Basisschool “De 
Kleine Ster” gaat door in de school. Ze is tijdens de schooluren 
telefonisch bereikbaar via de directie op 057/44.63.99 en buiten de 
schooluren via het GSM-nummer van opvangster Carine 
Alleweireld 0494/86.95.67. Deze opvang wordt ingericht door het 
schoolbestuur en de school in samenwerking . Voor de 
administratieve kant wordt de regelgeving van VBS De Kleine Ster 
gevolgd.  
 

2. De voor- en naschoolse opvang is er voor onze schoolkinderen van 
het kleuter- en lager onderwijs. Ook andere kinderen van de Stad Mesen 
en de Ieperhoek (Heuvelland-Wijtschate) welkom, dank zij de samen-
werking tussen de school en Stad Mesen. De kinderen worden opgevan-
gen en begeleid door:   Carine Alleweireld 0494/86.95.67 en Melissa Nis 
 
In de naschoolse opvang krijgen de kinderen van de lagere school de 
kans hun huistaken te maken in de HUISTAAKbegeleiding.  
 
3. Openingsuren!  
* voorschoolse opvang: van maandag t.e.m. vrijdag vanaf 7u.00 – 8 u.  
* naschoolse opvang: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : 16 u.15 
– 17 u.30 . Op woensdag van 11u.55 tot 17u.30. 
 
Opgelet!  
- Kinderen die op school niet tijdig (tot een 25 minuten na schooltijd) 
worden afgehaald, worden automatisch doorverwezen naar de betalende 
kinderopvang.  
- Ook kinderen die ’s morgens té vroeg aan de schoolpoort staan, 
worden naar de betalende opvang doorverwezen. De schoolpoort gaat 
open om 8 u.  
- Tijdens de lesuren en vakantieperiodes is er geen opvang voorzien.  
- De kinderen worden ten laatste opgehaald om 17 u.30. Kleine 
uitzonderingen mogelijk mits voorafgaande schriftelijke mededeling. Zo 
niet kan u een boete worden aangerekend van € 12. (conform diverse 
omliggende BKO )  
- Het huishoudelijk reglement wordt strikt toegepast. Het niet naleven 
van de reglementering kan weigering tot de opvang tot gevolg hebben.  



 
4. Wat te doen op vrije schooldagen of pedagogische studiedagen 
of vakantiedagen ?  
Op die dagen is er jammerlijk genoeg geen voor- of naschoolse opvang 
voorzien. 
 
5. Verlaten van de opvang  
* naschoolse opvang: Om 16 u.10 (woensdag 11 u.55, vrijdag 15 u.20) 
worden de schoolkinderen door de leerkracht van toezicht overgedragen 
aan Carine in het opvanglokaal (lokaal aan de trap op het einde van de 
grote speelplaats nabij de toiletten).  
 
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). Indien toch iemand anders de 
kinderen komt afhalen, dient dit tenminste 1 dag vooraf schriftelijk 
gemeld te worden aan de directie of de begeleidster in de opvang.  
Wanneer de kinderen alleen naar huis mogen gaan, vragen we 
hiervoor een schriftelijke toestemming van de ouders.  
 
De kinderen zijn tijdens de opvang en op weg naar of van de opvang 
wel verzekerd tegen ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke letsels.  
 
6. Prijs – betaling  
- Er wordt een bedrag aangerekend van €0,50 per begonnen kwartier 
per kind. (Vergoeding toezicht, verwarming, gratis water,… zijn 
inbegrepen) 
- De betaling gebeurt via de (school)factuur die u maandelijks ontvangt. 
Dank voor het stipt uitvoeren van uw betalingen.  
 
7. Huisregels  
- ’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.  
- Kinderen die naar de naschoolse opvang moeten, doen dit onder 
begeleiding van de leerkracht van dienst.  
- De kinderen kunnen hun vieruurtje meebrengen dat genuttigd kan 
worden in de opvang.  
- De kinderen die op woensdagmiddag blijven, brengen zelf een 
broodmaaltijd mee. Er worden dus geen warme maaltijden besteld of 



voorzien. Er is wel een koelkast ter beschikking om de meegebrachte 
maaltijden koel te bewaren.  
- Er worden geen snoep, chips,… toegelaten in de opvang. Een koek, 
een chocolaatje e.d. kunnen wel bij de boterham.  
- Er wordt geen speelgoed meegebracht naar de opvang. Er is 
voldoende, gevarieerd en educatief speelgoed aanwezig in de opvang 
zelf. Schenkingen aan de opvang van ongeschonden materiaal zijn 
steeds welkom. 
- De opvang gaat ’s morgens door in de eetzaal van de school; de 
naschoolse opvang in het opvanglokaal (einde grote speelplaats nabij de 
toiletten > ingang via de zwarte toegangspoorten). 
- Tijdens zonnige woensdagnamiddagen kan de opvang doorgaan in 
onze schoolspeeltuin. Bij andere naschoolse opvang kan er ook onder 
toezicht van de begeleidster gespeeld worden op de tegelspeelplaats 
(niet op de tarmac-zone) 
- Er is op maandag, dinsdag en donderdag in de naschoolse opvang 
kans tot HUISTAAKbegeleiding in de eetzaal onder toezicht van een 
leerkracht van de school voor de kinderen van het lager.  
- De kinderen houden zich strikt aan de afspraken en richtlijnen van de 
begeleidster (Toiletbezoek, opvang verlaten,…). Ook wat betreft het 
gebruik en opruimen van materiaal, maken van huistaken, nuttigen van 
het middageten (op woensdag) of vieruurtje,…  
- Opzettelijke beschadiging van speelgoed of ander materiaal door de 
kinderen moet door de ouders worden vergoed.  
- Bij het niet naleven van het reglement kunnen zowel de ouders als de 
kinderen verdere toegang tot de opvang geweigerd worden.  
 
8. Ouderparticipatie  
- Bij veranderingen in de opvang dienen de ouders dit tenminste 1 dag 
op voorhand schriftelijk mee te delen. (aan de begeleidster, directie of 
klasleerkracht)  
- Indien iemand anders het kind komt afhalen, dient dit ook door de 
ouders tijdig en schriftelijk gemeld te worden.  
- Ieder jaar worden er ook 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.  
 
 
9. Tot slot!  
- Wij willen er als school voor zorgen dat uw kind(eren) op een ‘veilige en 
kwalitatieve’ manier worden opgevangen.  



- Er kan uitzonderlijk afgeweken worden van het huishoudelijk reglement 
mits schriftelijke vraag (en toelating) vooraf aan de directeur.  
- Mogelijke reglementswijzigingen worden via een brief aan de ouders 
meegedeeld. 
- Nogmaals : Het huishoudelijk reglement wordt strikt toegepast. Het niet 
naleven van de reglementering kan weigering tot de opvang tot gevolg 
hebben. 
 
Met dank voor uw vertrouwen!  
De directie 
 


