Infobrochure schoolopvang
Infano vzw
In opdracht van het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde verzorgt Infano
vzw sinds 1 september 2014 de voor- en naschoolse kinderopvang in
verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion, SintJozefsschool Groenstraat, Biekorf).
In deze brochure vindt u meer informatie hierover. Hebt u toch nog
vragen, dan kan u altijd contact opnemen met de volgende personen:
Teambegeleider-coach
Afdeling “De Sterretjes” Infano vzw
0489/95.48.49 - tcstervilvoorde@infano.be
Regiocoördinator
Afdeling “De Sterretjes” Infano vzw
0484/58.07.67 – stervilvoorde@infano.be

1. Algemeen
Tijdens de opvang hebben de kinderen de keuze in vrij spel en waar mogelijk wordt
aandacht besteed aan het geven van spelimpulsen. Tijdens de woensdagnamiddag is er
een gevarieerd activiteitenaanbod waarbij de verschillende expressievormen aan bod
kunnen komen (knutselactiviteiten, dans, spel, beweging, kookactiviteiten, …). Ook op
schoolvrije dagen wordt de opvang verzekerd en wordt er de nadruk gelegd op geleide
(buiten)activiteiten, dit wordt steeds gecommuniceerd naar de ouders. Zowel de
begeleiding, de regiocoördinator, de kwaliteitscoördinator als de regiomanager tracht een
goed contact uit te bouwen met ouders en de directies van de scholen, om op deze
manier optimaal te kunnen inspelen op vragen en eventuele knelpunten.

2. Opvangmomenten
Voor de exacte openingsuren van de opvang en het gsm-nummer van de opvang: zie
bijlage.

3. Breng- en haalmoment
De ouders moeten zich eerst aanmelden bij de begeleid(st)er. De ouder
is ’s avonds na het uitloggen verantwoordelijk voor het kind.
Als anderen (familie, vrienden,…) de kinderen komen afhalen, dan moet
dit schriftelijk worden gemeld en moeten die personen zich melden. Als
het kind alleen de opvang mag verlaten (deelname aan sportieve,
culturele of een andere activiteit of om zelfstandig huiswaarts te keren)

dan moet dit schriftelijk door de ouders meegedeeld worden. De ouders zijn hiervoor
verantwoordelijk.
De kinderen die op het schooldomein zijn, worden geregistreerd en zijn onder de
verantwoordelijkheid van Infano vzw. De school of Infano vzw is niet verantwoordelijk
voor de kinderen die buiten de school wachten.

4. Ouderbijdragen

De opvang wordt dagelijks geregistreerd per opvangmoment ( ochtend avond).
Als u als ouder door onvoorziene omstandigheden niet voor sluitingstijd uw
kind(eren) kan ophalen in de opvang, moet u de opvang contacteren (voor
nummer: zie bijlage).
Wie zijn kind(eren) na sluitingstijd komt afhalen, zal per kind een vaste bijdrage van € 5
betalen per begonnen kwartier.
TARIEF SCHOOLDAGEN
De opvang wordt berekend per begonnen halfuur.
Begonnen halfuur: € 1,00
TARIEF SCHOOLVRIJE DAG / VAKANTIE
Halve dag (7u tot 13u of 12u tot 18u): € 8
Hele dag (7u tot 18u): € 12
Toegepaste kortingen voor het toezicht:
10% korting indien het gezin het huidige schooljaar van een schooltoelage van de
Vlaamse Gemeenschap geniet of vorig schooljaar van een schooltoelage genoot. De
ouders leveren hiervoor het bewijs aan het schoolsecretariaat (kopie van een brief van de
Dienst Studietoelagen of een bankafschrift waarop de storting van de studietoelage
vermeld staat).
5% korting indien het gezin minstens 3 kinderen op onze school heeft.
Deze kortingen zijn cummuleerbaar.
Meer gedetailleerde info in bijlage.

5. Facturen
De facturen worden door de school zelf opgesteld en verdeeld. Indien u vragen hebt over
de facturatie kan u het schoolsecretariaat contacteren.

6. Annulering/wijziging inschrijving
Elke annulering of wijziging in verband met de aanwezigheid
/afwezigheid van het kind tijdens schoolvrije dagen - vakantiedagen moet
schriftelijk 1 dag vooraf via mail/op papier doorgegeven worden naar de
coördinator. Als u dat niet doorgeeft, dan wordt de opvang (halve dag)
aangerekend. Als u een medisch attest hebt, moet u dat niet betalen.

7. Stille klas en activiteiten
De opvang of de school biedt de mogelijkheid om huistaken en lessen
te laten maken voor de kinderen van de lagere school. De kinderen
zorgen ervoor dat ze hun materiaal bij hebben om hun huiswerk te
maken.
Op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen worden er activiteiten
georganiseerd per maandthema. In de school aan het infobord/raam vindt u het
maandthema terug.

8. Wat bij ziekte of ongeval?
In het belang van uw kind en de andere kinderen in de opvang is het belangrijk
de dienst te informeren over medische problemen van uw kind, die een gevaar
kunnen betekenen voor de andere kinderen, voor de begeleid(st)ers of die extra
aandacht van de begeleid(st)ers vragen.
Ouders worden verzocht hun arts te vragen bij voorkeur
medicatie voor te schrijven die ‘s morgens en ‘s avonds door de ouders
zelf kan worden toegediend. Wanneer het kind tijdens de opvang toch
medicatie moet nemen, kan dit enkel op medisch voorschrift.
De arts geeft toelating aan de begeleiding om bepaalde medicatie toe te
dienen.
Wanneer een kind ziek wordt tijdens de opvang, contacteren wij
onmiddellijk één van de ouders. Wij vragen om uw kind zo snel mogelijk af te halen.
Hoewel de dienst de veiligheid van de kinderen moet garanderen,
kan een ongeluk tijdens het spelen altijd gebeuren. Bij een ongeval
.waarschuwen wij de ouders (of andere contactpersoon). Indien we
de ouders niet onmiddellijk kunnen bereiken, contacteren we een
arts of nemen we contact op met de hulpdiensten (in geval van
noodsituaties).
De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen wanneer
zij onder toezicht staan van het personeel. Materiële schade (of verlies) wordt niet
vergoed.

9. Vakantiewerking / schoolvrije dagen
Infano vzw organiseert ook opvang tijdens schoolvrije dagen en
tijdens de krokusvakantie, herfstvakantie en één week tijdens de
kerst- en één week van de paasvakantie. Wij zijn open van 7u – 18u.

Hoe inschrijven?

De opvang wordt tijdens schoolvrije dagen gecentraliseerd in één van de Vilvoordse
scholen. De ouders moeten ten minste vijf werkdagen vooraf inschrijven via het
émailadres van de TC: tcstervilvoorde@infano.be
Er zal ook steeds een manuele lijst te vinden zijn bij de begeleiding om in te schrijven.
De ouders worden per schoolvrije dag via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht.
Jaarlijks ontvangt men een nieuwsbrief met de nodige info via mail, op de website en aan
het infobord / raam in de school.

10. Privacybeleid
Bij Infano vzw wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze
kinderen en ouders.
In het privacyreglement is beschreven hoe Infano vzw omgaat met haar
kind- en oudergegevens en wat de rechten zijn van ouders. Voor vragen
kan u steeds terecht op het centrale nummer 02/5827262.

BIJLAGE Heilig Hart:
Ochtendopvang:
(op schooldagen)
7.00u – 8.30u
Tarieven:
7.00u – 7.30u: € 1,00
7.30u – 8.00u: € 1,00
Vanaf 8.00u is de opvang gratis.
Avondopvang:
Woensdagnamiddagopvang:
(op schooldagen ma, di, do, vr)
(op schooldagen)
15.30u – 18.00u zowel voor kleuters als
12.15u – 18.00u
lagere school (voordien opvang door de
school)
15.30u – 16.00u (ma, di, do): mogelijkheid tot
stille klas vanaf het 4e leerjaar.
Tarieven:
Tot 15.45u is de opvang gratis.
15.45u – 16.15u: € 1,00
16.15u – 16.45u: € 1,00
16.45u – 17.15u: € 1,00
17.15u – 18.00u: € 1,00

Tarieven:
Tot 12.30u is de opvang gratis.
Vanaf 12.30u: € 1,00 per begonnen half
uur

Contactgegevens schoolopvang
GSM OPVANG: 0489/95 43 69 of nr van de school: 02/251 67 67
Dit nummer dient gecontacteerd te worden indien u niet op tijd zal zijn om uw kinderen af te
halen. Voor andere vragen of problemen, gelieve contact op te nemen met de
verantwoordelijke. 0489/95.48.49

SCHOOLVRIJE DAGEN
Ook op schoolvrije dagen wordt er opvang voorzien in één van de Vilvoordse KOVscholen, telkens van 7.00u tot 18.00u. Hiervoor dient er ten minste vijf werkdagen vooraf
te worden ingeschreven via de website www.infano.be .

Tarieven:
Halve dag (7u tot 13u of 12u tot 18u): € 8
Hele dag (7u tot 18u): € 12

Vakanties:
-

Herfstvakantie van 29 oktober t.e.m. 2 november 2018 :
o Gezamenlijke opvang in De Lampion
Kerstvakantie van 31 december 2018 t.e.m. 4 januari 2019: (NIET op 1 januari 2019)
o Gezamenlijke opvang in Sint Jozef Groenstraat
Krokusvakantie van 4 t.e.m. 8 maart 2019:
o Gezamenlijke opvang in Biekorf
Paasvakantie van 8 t.e.m. 12 april 2019:
o Gezamenlijke opvang in Heilig Hartschool

Facultatieve verlofdagen en studiedagen voor Heilig-Hartschool:
o
o
o
o
o

Vrijdag 28 september 2018: opvang in Heilig-Hartschool
Vrijdag 17 oktober 2018: opvang in Heilig-Hartschool
Dinsdag 15 januari 2019: opvang in elke school afzonderlijk vanaf 14.30 uur
Woensdag 29 mei 2019: opvang in Heilig-Hartschool
Vrijdag 28 juni 2019: in de namiddag schorsing van de lessen, opvang in
elke school afzonderlijk vanaf 12.30 uur

