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Dit document werd opgemaakt door de organistator van het initiatief buitenschoolse opvang, IBO 
Kakelbont. 
Het geeft verduidelijking over de werking in het algemeen, de werkwijze en de rechten en plichten 
van de organisator en het gezin. 
Het document is van toepassing voor alle opgevangen kinderen en hun gezin binnen IBO 
Kakelbont  (+ Petteflet locatie zomerwerking). 

 
 Het huishoudelijk reglement wordt ondertekend voor ‘ontvangst en kennisneming’ door de 

 persoon die ook de schriftelijke overeenkomst ondertekent. Deze persoon is ‘de contracthouder’. 

 Door de ondertekening van het huishoudelijk reglement verklaart de contracthouder dat hij/zij 

 het huishoudelijk reglement ontvangen heeft en op de hoogte is van de inhoud.  

 
- 1 exemplaar mee te geven met ouder(s)/voogd. 
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Artikel 1: Gegevens organisator en de opvanglocaties 

1.1. Maatschappelijke zetel:  vzw Paideia 

      Magdalenastraat 30 
8200 Sint-Andries 

      Ondernemingsnummer: 0445.129.931 
1.2. Opvanglocaties:  
 
 IBO Kakelbont (AKK)     IBO Kakelbont (MOK)    IBO Kakelbont (PET) 
 Koude-keukenstraat 8b,  Oude Kerkstraat 23a,  Gerard Davidstraat 6, 
 8200 Sint-Andries   8200 Sint-Michiels   8000 Christus Koning 
 tel: 050 388 884   tel: 050 388 906   gsm: 0471 367 836 
 ( + secretariaat aanwezig)      (ENKEL zomervakantie) 
 
 IBO Kakelbont (AKL)     IBO Kakelbont (AZS)   IBO Kakelbont (ANS)
 Knotwilgenlaan 24,   Zandstraat 69,   Noordveldstraat 31,  
 8200 Sint-Andries   8200 Sint-Andries   8200 Sint-Andries 
 tel: 0476 962694   tel: 0499 751053   tel: 0499 751051 
 (ENKEL schooldagen)  (ENKEL schooldagen)  (ENKEL schooldagen + 

snipperdagen onder 
voorbehoud + 
zomervakantie) 

 
 Alg. telefoonnr. : 050 388 884 (secretariaat, elke werkdag tussen 8.00u en 12.00u) 
 Mail:   secretariaat@ibokakelbont.net   
 Website:  www.ibokakelbont.net 
 
1.3. Bereikbaarheid van de opvanglocaties in noodgevallen 

 Buiten de openingsuren en enkel in NOODSITUATIES kunt u ons bereiken op het volgend 

 NOODNUMMER : 0476 049 633 

1.4. Wie is wie? 
 

 De coördinator van het I.B.O. is Jan Vansteelandt, hij is iedere woensdagavond aanwezig in het 
 secretariaat, Koude-Keukenstraat 8b, 8200 Sint-Andries van 17.00u tot 18.30u,   
 tel: 050 388 884 (uitgezonderd tijdens schoolvakanties). Hij treedt op als contactpersoon en u 
 kunt bij hem terecht met eventuele vragen rond beleid, inschrijving… . 

Bij afwezigheid kunt u zich wenden tot de begeleiding, pedagogisch coördinator, 
kwaliteitscoördinator of administratief verantwoordelijke. 

 
 De stafmedewerker Cindy Hullebusch, is op afspraak aanwezig op dinsdagavond in onze locatie 

te Sint-Michiels, Oude Kerkstraat 23a, van 16.30u tot 18.30u, tel: 050 388 906 (uitgezonderd 

tijdens schoolvakanties). U kunt bij de haar terecht met oa. vragen rond opvoeding en voor 

inschrijving. 

De stafmedewerker, Withney Baetens is  op afspraak te bereiken, tel: 050 388 884.        U kunt 

bij haar terecht met oa. vragen rond kwaliteit in de opvang. 

  

mailto:secretariaat@ibokakelbont.net
http://www.ibokakelbont.net/
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De administratieve verantwoordelijke, Lut Delameilleure, is iedere werkdag te bereiken op het 

secretariaat, Koude-Keukenstraat 8b, 8200 Sint-Andries van 08.00u tot 12.00u,                          

tel: 050 388 884 U kunt bij haar terecht met al uw vragen rond administratie, reservatie, 

inschrijving, verzekering en facturatie. 

1.5. Openingsdagen en –uren: 

• elke schooldag is er voor- en naschools opvang:  

 van 07.00u tot begin schooltijd   AKK & MOK & ANS & AZS     

 na schooltijd tot 19.00u   

 van 07.30u tot begin schooltijd   AKL           

 na schooltijd tot 18.30u 

• elke woensdagnamiddag:     
   
 van 11.50u tot 19.00u  AKK & MOK & ANS  

(NIET op AZS, opvang mogelijkheid in ANS, op 3 min wandelafstand) 

 
 van 11.50u tot 12.30u  AKL 
 

• tijdens vakantiedagen:   
 
 van 07.00u tot 19.00u   ENKEL AKK en MOK 

+ tijdens de zomervakantie PET & ANS 
 

• tijdens schoolvrije dagen/snipperdagen: 
 

van 07.00u tot 19.00u   ENKEL AKK en MOK, en ANS onder voorbehoud 
 

 (noot: onze openingsdagen worden jaarlijks afgestemd op de schoolkalender van de Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge) 

Op de locatie AKL en AZS  wordt er geen opvang voorzien tijdens de vakantie- en schoolvrije 

dagen.  Indien u toch opvang wenst, kunt u gebruik maken van de opvangplaatsen in AKK en 

MOK of PET en ANS (laatste 2 locaties enkel zomervakantie open!). 

Wanneer er opvang gewenst is buiten de openingsuren van AKL kunt u dit via het opvangplan 

AKL aanvragen (enkel op de locatie AKK).             

(Zie bijlage 3: Huishoudelijk reglement voor gebruikers - Opvangplan AKL)                         

Voorbeeld: U hebt opvang nodig vanaf 07.00u, dan kunt u uw kind brengen in de locatie AKK, 

om 07.30u wordt het dan door ons naar de locatie AKL gebracht. 

 Indien men door onvoorziene omstandigheden zijn kind niet tijdig kan afhalen, wordt er 

verwacht dat men de begeleid(st)ers verwittigt. 

Indien men zijn kind buiten de openingsuren ophaalt, wordt een vergoeding van €10 per kind 

aangerekend. 

Bij driemaal te laat afhalen, kan verdere opvang van een kind geweigerd worden. Men wordt 

hiervan aangetekend en schriftelijk op de hoogte gesteld. 
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1.6. Sluitingsdagen 

 Ten laatste in de 2e helft van december worden de collectieve sluitingsdagen van het 
 daaropvolgende kalenderjaar bekendgemaakt (via bijlage 2, Huishoudelijk reglement voor 
 gebruikers – collectieve sluitingsdagen, via mail naar alle bestaande gezinnen en via de 
 website 
1.7. Contactgegevens van Kind en Gezin 

 Kind en Gezin 
 Hallepoortlaan 27, 
 1060 Brussel 
 tel: 078 150 100 
 contactformulieren: http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp 
 

Artikel 2: Het beleid 

2.1.  Algemeen 

 I.B.O. Kakelbont richt zich tot alle schoolgaande kinderen van het basisonderwijs. 

Ouders die omwille van beroepsactiviteiten, herscholing, vrijtijdsinvulling of familiale 

omstandigheden een goede opvang wensen voor hun kind, kunnen er terecht, indien de door 

Kind en Gezin toegekende capaciteit het toelaat. 

2.2. Pedagogisch visie 

Onze  visie met betrekking tot een optimaal pedagogisch klimaat steunt op enkele 

kernwaarden en principes. 

Sfeer: we streven naar een positieve, warme en geborgen sfeer waarin kinderen én ouders zich 

welkom en goed voelen. 

Motivatie en betrokkenheid: naar kinderen luisteren, hen aanvoelen en hen betrekken.  

Kinderen kunnen (meestal) zelf kiezen wat ze gaan doen of willen doen.  

Communicatie: we streven een open en gemoedelijke communicatie na.  

Zorg: de begeleiding staat in voor zowel de fysieke als psychische zorg van de kinderen.  Elk 

kind doet er toe, ook kinderen met specifieke zorgbehoeften.  

Respect en non-discriminatie: we hebben respect voor alle kinderen, ongeacht hun 

schoolkeuze, levensovertuiging, geslacht, huidskleur, nationaliteit, thuissituatie, capaciteiten, 

enz.    

Buitenschoolse tijd is vrije tijd:  de opvang biedt kinderen de mogelijkheid om hun vrije tijd zo 

aangenaam mogelijk door te brengen. Nadruk wordt gelegd op vrijheid en veiligheid.  Kinderen 

moeten kunnen kiezen met wie ze waar met wat willen spelen. 

 

 

http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp
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2.3. Beleid rond voeding 

 Er is geen verplichte afname van warme maaltijd en/of vieruurtje. 
 

Warme maaltijden worden door de opvang niet zelf bereid maar worden dagelijks aangevoerd 
door een professionele cateraar. Deze voldoet aan alle kwaliteitswaarborgen volgens de 
strengste normen en is in bezit van alle nodige certificaten (www.hanssens.be).  

 U vindt op onze website de info over allergenen in de maaltijden terug! 
 Vieruurtjes worden met de nodige zorg samengesteld. Zo wordt er wekelijks een gevarieerd 
 aanbod gedaan van minimaal tweemaal per week vers fruit, variatie in zuivelproducten,… en 
 aangevuld met een drankje zoals fruitsap, chocomelk, vruchtenmelkdrankjes,… . 
  

Kinderen worden gestimuleerd om te eten en op zijn minst om te proeven, maar worden 
hiertoe nooit gedwongen.   

 
Bestelde maaltijden/vieruurtjes worden aangerekend indien niet tijdig afgezegd: dit is ten 
laatste tegen 8.45u op de gereserveerde dag. 

 
2.4. Beleid rond prijs voor de buitenschoolse opvang 

 Onze IBO volgt alle wettelijke regelingen van Kind en Gezin ook m.b.t. de prijsbepaling. Jaarlijks 

 kan er een indexering toegepast worden op 1 januari waarvan u twee maanden vooraf 

 schriftelijk wordt verwittigd.  

 (Zie bijlage 1: Huishoudelijke reglement voor gebruikers – prijs) 

 Vieruurtjes, warme maaltijden, daguitstappen en zwemmen worden afzonderlijk verrekend. 

 Er wordt 25% vermindering verleend ENKEL op de totale ouderbijdrage voor de opvangtijd   

 (= exclusief vieruurtje/warme maaltijd/daguitstappen/zwemmen,…), bij de opvang voor

 meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op eenzelfde dag, binnen het zelfde gezinsdossier. 

2.5. Beleid rond inschrijvingprijs 

Wij vragen bij inschrijving (zowel voor opvang tijdens schooldagen, als op vakantie –en 

schoolvrije dagen) geen voorafbetaling of waarborg.  

Wel vragen wij u om tijdig uw factuur te betalen (om bijkomende kosten te vermijden). Indien 

er zich financiële problemen voordoen, gelieve ons daar dringend van op de hoogte te brengen. 

2.6. Beleid rond inschrijving en opname (voorrangsregels) voor vakantie- en schoolvrije 

dagen 

 Vooraleer gebruik te maken van onze opvang dient men eerst een schriftelijke overeenkomst te 
 sluiten met onze organisatie, waarbij u tekent voor akkoord. 
 Naast het ontvangen van enkele informatieve documenten krijgt u ook het huishoudelijke 
 reglement voor gebruikers mee, dat u tekent voor ontvangst.  
  
 Daarnaast moet er per op te vangen kind een inlichtingsfiche ingevuld worden (zie artikel 5, 
 punt: 5.2. Inlichtingsfiche van het kind). 
 

http://www.hanssens.be/
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 De inschrijving van uw kind(eren) kan op de volgende momenten en locaties op afspraak: 

- iedere werkdag van 8.30u tot 11.30u bij de administratief verantwoordelijke op het 
secretariaat (AKK). 
- op dinsdagavond van 16.30u tot 18.00u bij de pedagogisch coördinator op onze locatie te 
Sint-Michiels (MOK). 
 - op woensdagavond van 17.00u tot 18.00u bij de coördinator op het secretariaat (AKK). 
 
 Wijzigingen in de gegevens moeten zo vlug mogelijk worden doorgegeven. 
Broers of zussen van al ingeschreven kinderen kunnen tijdens de breng -en haalmomenten via 

 de begeleiding ingeschreven worden (er dient een inlichtingsfiche en schriftelijke 

overeenkomst per kind ingevuld te worden) 

 De inschrijvingen voor vakantie- en schoolvrije dagen gebeurt in twee periodes: 
 - In een eerste periode houden we bij inschrijving rekening met een aantal "prioriteiten". 
 - In een tweede periode telt de datum van inschrijving om de resterende plaatsen in te vullen. 
  
 Welke prioriteiten hanteren we? 
  
 1) -6 jarige kinderen met eventueel nog oudere broer(s) en/of zus(sen). 
  
 2) Gewoontegebruikers = kinderen die tijdens het schooljaar minstens één maal per week 
 gebruik maken van onze dienstverlening. 
  

3) Eenoudergezinnen  = kinderen uit een gezin met een alleenstaande ouder (dit dient 
gestaafd te worden met een bewijs ‘samenstelling gezin’ en dit opnieuw bij elke 
vakantieaanvraag).  

  
 4) Volle week = kinderen die een volledige vakantieweek gebruik maken van onze 
 dienstverlening. 
  

 5) Datum van inschrijving = chronologische volgorde van inschrijving.  
  
 Aan elk van de bovenstaande punten wordt een bepaald "gewicht" toegekend. 

  Het spreekt vanzelf dat "gewoontegebruikers" méér doorweegt dan "datum van inschrijving". 
  

Voor de vakantieperiodes kunt u ENKEL digitaal inschrijven vanaf een vastgestelde startdag 
via de website: https://ouderportaal.tjek.be  

 Tot een bepaalde datum wordt rekening gehouden met de prioriteiten. De inschrijvingen 
 worden bevestigd en daarna wordt alleen rekening gehouden met de datum van inschrijving. 

 
2.7. Beleid rond reservatiekosten van opvang voor vakantiedagen en schoolvrije dagen 

 Voor vakantie- en schoolvrije dagen dient er vooraf ingeschreven te worden. Wij hanteren

 hiervoor een prioriteitenbeleid, (zie artikel2, punt 2.6. of op onze website). 

 Tot op een vooraf bepaalde datum kan er geannuleerd worden mits betaling van een

 verwerkingskost van €5 per annulatie.  

 

https://ouderportaal.tjek.be/
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Bij herhaaldelijk wijzigen van de aanvraagmomenten wordt deze verwerkingskost eveneens 

 aangerekend. 

 Indien er een periode van meer dan één week aaneensluitend wordt geannuleerd, vervalt de 

annulatie met verwerkingskost en wordt de volledig gereserveerde opvangduur aangerekend. 

 Op schooldagen kan men vrij gebruik maken van de opvang, ENKEL voor de locatie AKL dient 

 men een opvangplan in te vullen (zie bijlage 3: Huishoudelijk reglement voor gebruikers - 

 Opvangplan AKL). 

2.8. Beleid rond (wan)betaling 

 De maandelijkse afrekening gebeurt d.m.v. facturen of via domiciliëring. 

Indien men kiest voor domiciliëring zal men onmiddellijk een document kunnen invullen, zodat 

de domiciliëringsopdracht automatisch door ons kan worden opgestart.  

Bij het begin van iedere volgende maand wordt een afrekening gemaakt op basis van de 

aanwezigheidslijsten, tenzij de factuur minder dan €8 bedraagt, dan wordt deze pas 

aangeboden indien de €8 bereikt is of na één kwartaal. 

Deze rekeningen moeten ten laatste twee weken na ontvangst betaald worden. 

Eventuele vragen i.v.m. het vermelde bedrag zijn te bespreken met de coördinator. 

1e aanmaning (1 maand na verstreken datum):  met vermelding indien reeds betaald, dit 

schrijven te negeren, wel met vermelding dat bij 2e aanmaning er een kost van €10 bij zal 

komen. 

Betalingstermijn: 1 week. 

2e aanmaning (1 week na vorige aanmaning), met aanrekening €10 + mogelijkheid bieden tot 

afbetalingsplan + verwijzing naar het niet toelaten van inschrijvingen voor 

vakanties/schoolvrije dagen. 

Vermelden dat bij niet betaling binnen termijn van 1 week, er een aangetekend schrijven zal 

volgen (met aanrekening van €20) met doorverwijzing naar onze advocaat.  

Alle kosten verbonden aan het doorverwijzen naar onze advocaat 

 (geraamde kost €250/dossier) zijn ten laste van de klant. 

Betalingstermijn: 1 week 

3e aanmaning: (1 week na 2e aanmaning) aangetekend schrijven met aangerekende kost van 

€20 + doorverwijzing naar advocaat. 

Betalingstermijn: 1 week 

Artikel 3: Afspraken algemeen 

 Om een kwaliteitsvolle en kindvriendelijke opvang te kunnen bieden, moet men zich aan de 

afspraken houden. 

 Zij hebben betrekking op de veiligheid , de omgangsvormen, de organisatie, de overgang van de 

opvang van en naar de school, e.d.m… . 
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 Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen tijdens de rijbegeleiding bij verplaatsingen 

van en naar school en/of uitstappen is het niet toegelaten om kinderen uit de rij te halen en 

worden ouders verzocht om aan de ingang van de opvang te wachten.  

3.1. Brengen en afhalen van het kind 

 De aanwezigheden van de kinderen worden elektronisch geregistreerd aan de onthaalbalie 

       door de ouders met hun gezinscode. (zie ook artikel5, punt 5.3. Aanwezigheidsregister) 

Om veiligheidsredenen vragen wij de ouders om zich te melden aan de onthaalbalie bij het 

 brengen en/of halen van hun kinderen. 

 Indien men de aanwezigheidsprocedure niet volgt, wordt de volledige opvangduur van die dag 

 en €10 administratiekost aangerekend (bijvoorbeeld bij kind(eren) afzetten op de parking en 

ze zelfstandig de opvang te laten betreden). 

 De begeleiding mag een kind niet meegeven met een persoon die onder invloed verkeert. Er zal 

bekeken worden met wie best contact genomen kan worden om het kind op te halen. 

 De begeleiding mag het kind niet meegeven met een persoon die niet vermeld staat op de 

inlichtingsfiche van het kind. Indien andere personen dan vermeld op de inlichtingsfiche het 

kind komen ophalen dient dit vooraf liefst schriftelijk (via mail) gemeld te worden aan de 

coördinator en/of begeleiding.   

3.2. Ziekte of ongeval van het kind 

 Zieke kinderen kunnen wegens besmettingsgevaar niet in de opvang toegelaten worden. 
Indien het kind ziek wordt of een ongeval is overkomen in de opvang zelf, worden onmiddellijk 
de vertrouwenspersonen van het kind hiervan op de hoogte gebracht. 
Bij ziekte zijn de kosten voor een doktersbezoek ten laste van de ouder(s).  

Bij ongeval komt de verzekering van de opvang tussen om de remgelden te vergoeden.  

Indien nodig wordt er ook gebruik gemaakt van onze crisisprocedures zoals beschreven in het 

kwaliteitshandboek.  

3.3. Het gebruik van medicatie 

Indien een kind medicatie dient te krijgen, moet het gaan over occasioneel (kortstondig) 

 gebruik, moet er een doktersattest voor handen zijn en moet de medicatie zich bevinden in 

 de originele verpakking. Bijkomend wordt in de opvang samen met de ouders een infofiche 

rond de toediening van de medicatie ingevuld.  

 Bij langdurige medicatie moet het kind het zelf toedienen en is ook een voorschrift van de 

 dokter vereist. 

 Alle medicatie dient men bij het aanmelden van het kind af te geven aan de begeleiding.  

3.4. Veiligheid en begeleiding bij eventuele verplaatsingen 

 Daguitstapjes op vakantiedagen worden tijdig aan de ouders bekend gemaakt via het 

 reservatieformulier vakantie en onze website. Hierbij wordt ook het uur van vertrek en 

 aankomst in de locatie meegedeeld.  
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De kinderen worden ten laatste tegen 9.00u op de locatie verwacht, zo niet kan uw kind niet 

meer aansluiten en wordt deze dag aangerekend. U kunt uw kind ten vroegste terug ophalen 

vanaf 17.00u. 

Bij een daguitstap gaan alle kinderen die starten in de tweede kleuterklas in september 

volgend op die zomervakantie, van de locatie die op uitstap gaan, mee. ENKEL de jongste 

kleuters en peuters blijven die dag op de locatie. Elk kind brengt op die dag een 

lunchpakket en drankje(s) mee. 

Indien men verkiest om zijn/haar kind(eren) niet mee te sturen op een daguitstap, kan men  

indien er plaats is, gebruik maken van onze opvang op onze andere opvanglocaties. 

 Kind(eren) kunnen tijdens de daguitstap niet vroeger op de locatie van de uitstap, opgehaald 

worden.  

Bij slecht weer vervalt de daguitstap en is er een volwaardig activiteitenaanbod op de 

locatie, dit wordt ten laatste 8.00u van de betreffende dag door de coördinatoren beslist.  

 Soms kan het gebeuren dat er activiteiten georganiseerd worden buiten de opvanglocaties 

 (bijvoorbeeld bezoek aan een dichtbij gelegen speelplein). Dat gebeurt op een veilige manier 

 en met voldoende personeel.  

 Als een kind zijn verblijf in de opvang onderbreekt of verlaat omwille van sport-, culturele- of 

andere activiteiten, moet dit vooraf schriftelijk meegedeeld worden en ligt de 

verantwoordelijkheid na het verlaten van de opvang niet meer bij IBO Kakelbont. 

3.5. Afwezigheid van het kind 

 Als een kind - na inschrijving - niet aanwezig kan zijn in de opvang, wordt elke ingeschreven 

 dag aangerekend, tenzij men een bewijs van ziekte van het betrokken kind, uitgeschreven in de 

 periode van de ziekte en binnengebracht voor opmaak van de betrokken factuur, kan  

       voorleggen. 

 Indien uw kind niet de volledig gereserveerde opvangmomenten aanwezig is wordt het 

 verschil tussen de effectieve aanwezigheid en de gereserveerde aanwezigheid verrekend 

 (voorbeeld: een volledig gereserveerde dag is 13€,  uw kind komt slechts een halve dag, u 

 betaalt €7 voor deze halve dag en via een regularisatie wordt er 6€ bijgepast). 

Artikel 4: Recht van het gezin 

4.1. Fiscaal attest 

Er wordt (digitaal) een fiscaal attest afgeleverd voor kinderen jonger dan 12 jaar in de maand 

april/mei voor de opvangmomenten van uw kind(eren) van het jaar voordien, lopende van 1 

december t.e.m. 30 november. 

De belastingvermindering bedraagt 45% van de werkelijke gedane uitgave, die beperkt worden 

tot maximum 11,20€ per kind per opvangdag. 

4.2. Toegang tot alle ruimtes waar het kind opgevangen wordt 
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Als ouder hebt u toegang tot alle opvangruimtes op de verschillende locaties. 

4.3. Klachten 

 Voor klachten en/of onbeantwoorde vragen kunnen ouders contact opnemen met de 

 coördinator. 

 Indien de door de coördinator vooropgestelde oplossing niet voldoet, kan men zijn klacht 

 schriftelijk indienen t.a.v. de voorzitter van de vzw Paideia, Magdalenastraat 30, 8200 Sint-

 Andries. Hij zal u van antwoord dienen. 

 Discussiepunten in verband met klachten kunnen ook voorgelegd worden aan de 
 klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.  
 Mail: klachtendienst@kindengezin.be 
 Telefoonnummer: 02 533 14 14 
 
4.4. Privacy en deonthologische code 

 Ouders die om één of andere reden bezwaren hebben dat er foto’s van hun kinderen op de 

website en/of in het krantje verschijnen, dienen dit schriftelijk - per aangetekende zending - 

aan de coördinator te melden. 

 Het gezin heeft het recht op de bescherming van de persoonsgegevens die de organisator 

 verwerkt. De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden alleen gebruikt in het 

 kader van de buitenschoolse opvang. Die gegevens kunnen op elk moment worden ingekeken 

 en verbeterd door de betrokkenen. Ze worden vernietigd (na 10 jaar) wanneer ze niet meer 

 noodzakelijk  zijn in functie van de naleving van de toepasselijke regelgeving.  

 De organisator verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de 

 persoonsgegevens te waarborgen. 

Artikel 5: Informatie over 

5.1. Verzekering 

 Gedurende het verblijf in de opvang en tijdens uitstapjes zijn de kinderen verzekerd voor 

 lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. 

Kinderen die mits melding door en toelating van de ouders, de opvang onderbreken of 

verlaten, zijn voor de periode na verlaten van de opvang niet verzekerd door de opvang.  

Kakelbont is enkel verantwoordelijk en verzekerd voor kinderen die aangemeld zijn in de 

opvang, daarom is het zeer belangrijk om correct de registratieprocedure te volgen (zie artikel 

3, punt 3.1. Brengen en afhalen van het kind) 

 Lichamelijke ongevallenverzekering  
Alle kinderen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen, zowel in de opvang en tijdens de 
rijbegeleiding.  
Deze waarborg geldt ook voor alle activiteiten die buiten de opvang door de opvang worden 
georganiseerd, zoals daguitstappen, bezoek speelpleintjes, ... .  
 

mailto:klachtendienst@kindengezin.be
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Burgerlijke aansprakelijkheid  
Deze waarborg dekt de ongevallen die een kind veroorzaakt aan derden, wanneer hij of zij 
onder het toezicht is van de opvang.  
Let wel: ongevallen door de kinderen veroorzaakt aan derden op weg van en naar de opvang 
zijn niet gedekt, want van toezicht door een begeleid(st)er van de opvang is hier geen sprake. 
Rijbegeleiding is hierbij natuurlijk een uitzondering. Vandaar het belang van een verzekering 
‘Familiale Burgerlijke Verantwoordelijkheid’ die door de ouders kan worden afgesloten bij een 
verzekeringsmaatschappij van hun keuze.  
 
Terugbetaling ongevallenverzekering  
De verzekering betaalt de medische en farmaceutische kosten, alsook de kosten voor prothese-
apparaten en de hospitalisatiekosten. Gebroken brillen horen daar echter niet bij, tenzij dit 
ongeval gepaard ging met verwondingen en letsels. Voor de vergoeding voor tanden en 
tandprotheses bestaat ook een aparte regeling.  
Het is duidelijk dat de terugbetaling door de verzekering gebeurt na tussenkomst van het eigen 
ziekenfonds.  
De verzekering dekt geen stoffelijke schade of diefstal.  

 

Wat te doen bij ongeval ?  
Het ongeval zo vlug mogelijk melden bij de begeleiding, het secretariaat of de coördinator. U 
ontvangt dan een bundel formulieren. Het aangifteformulier (p. 1 & 2) vult u verder aan. De 
medische fiche (p. 3) laat u door de dokter invullen. U betaalt alle kosten van het ongeval. 
Na genezing vult u op het vierde formulier de uitgavenstaat in. U vermeldt zeker uw 
bankrekeningnummer en de kosten waarvoor de mutualiteit geen tussenkomst voorziet (b.v. 
aangekocht verband, geneesmiddelen, ...). U voegt de afrekening van de mutualiteit bij de 
bundel. U bezorgt ons dan alle formulieren terug: u geeft het bundeltje aan de begeleiding, aan 
de secretaresse of aan de coördinator.  
Binnen korte tijd ontvangt u het verschil tussen de mutualiteitsuitkeringen en uw werkelijke 
uitgaven op uw bankrekening. 
 
Als een kind schade toebrengt aan het gebouw en/of materiaal van Kakelbont of aan personeel, 

 kan dit aangegeven worden door de ouders aan hun familiale verzekering. 

 De contactgegevens van onze verzekeringsmaatschappij zijn: 

 IC-Verzekeringen, Handelsstraat 72, 1040 Brussel (tel: 02/ 2 509 96 11) 

• burgerlijke aansprakelijkheid, polisnummer: 289658000066 

• lichamelijke ongevallen, polisnummer: 289910470006 

5.2. Inlichtingenfiche van het kind 

Per kind moet er een inlichtingsfiche opgemaakt worden.  

 Wij vragen uitdrukkelijk aan de ouder(s) om alle nuttige informatie over hun kind(eren) door 
 te geven bij inschrijving. Wij verwachten hierbij melding van bijzondere 
 gezondheidsproblemen en/of belangrijke aandachtspunten. 
 De gegevens van bereikbare personen zijn voor ieder kind een noodzaak. 
 

De inlichtingenfiche van het kind wordt in een kast opgeborgen op de locatie waar het 

opgevangen wordt. Dit document is enkel ter beschikking voor de begeleiding en coördinator 

van het IBO en de ouder(s)/voogd van het kind.  
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5.3. Aanwezigheidsregister 

 In elke opvanglocatie is er een schriftelijk (in AKL en PET) of een digitaal (in AKK en MOK) 

 aanwezigheidsregister aanwezig. In het aanwezigheidsregister wordt per dag genoteerd welk 

 kind aanwezig is met de tijd van aankomst en vertrek. De tijdsaanduiding wordt genoteerd met 

 uren en minuten. Daarnaast worden er per kind aangeduid of men wel of niet gebruik heeft 

 gemaakt van een warme maaltijd en/of een vieruurtje. Via de persoonlijke gezinscode moet 

 men als ouder of bevoegde persoon telkens inloggen in het registratiesysteem, dit bij het 

 brengen en ophalen van het kind! Men klikt dan het vakje aan van uur van aankomst of vertrek 

 en controleert eveneens ook of het gebruik van maaltijd en of vieruurtjes correct werd 

 ingevoerd. Door deze handeling uit te voeren verklaart men zich akkoord met de ingebrachte 

 gegevens van die dag. Zo vermijden we dat er achteraf discussies ontstaan over de totale 

 aanwezigheidsduur per opvangdag, aangerekende maaltijden, vieruurtje, daguitstappen,…. . 

Indien men de procedure rond de registratie in het aanwezigheidsregister niet volgt, worden 

de volledige opvangduur van die dag en €10 administratiekost aangerekend. 

Enkel de ouders, voogd of de personen die door  de ouders of voogd als bevoegde personen 
werden aangeduid, mogen de aan- en afwezigheid bevestigen. 

 

5.4. Kwaliteitshandboek 

Het kwaliteitshandboek van de organisatie is door de ouders te raadplegen op het secretariaat 

tijdens de kantooruren.  

5.5. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement 

 Dit huishoudelijk reglement ligt steeds ter inzage in elke locatie. 
 Het wordt ook aan elk gezin bezorgd bij de inschrijving en ’voor ontvangst’ ter ondertekening 
 voorgelegd. 
 Iedere wijziging in het nadeel van de ouders wordt minstens 2 maand vooraf bekendgemaakt 

via mail (of post indien er geen mailadres ter beschikking is) en ad valvas op de locaties. 
 
 Deze versie vervangt alle voorgaande. 
 Bezwaren kunt u – binnen de maand  en per aangetekend schrijven – richten tot de coördinator. 

 


