Huishoudelijkreglement

ALGEMENE INFORMATIE:
Contactgegevens organisator:
Huizewuizewoutertje VIF
ondernemingsnummer 0547737719
Bankstraat 27 (tevens opvanglocatie)
2811 Hombeek
015 43 23 37
huizewuizewoutertje@hotmail.com
De dagelijkse leiding is in handen van Iris Van Beveren, Dorien Hermans en Lus
Fierens. Zij coördineren de activiteiten en onderhouden het contact met de
ouders.
Huizewuizewoutertje is in het bezit van een Vergunning voor Groepsopvang van
Kind en Gezin waardoor het mogelijk is jaarlijks een fiscaal attest af te leveren.
In noodgevallen zijn wij te bereiken via de Esdoornschool op het nr. 015 41 45 03.
Onze opvang is open van maandag tot en met vrijdag van 7.00u tot 18.00u, de
sluitingsdagen worden jaarlijks aan de ouders meegedeeld voor 1 februari. Een
bijkomende sluitingsdag wordt steeds 1 maand vooraf schriftelijk meegedeeld.
Buiten de openingsuren kunnen ouders steeds een boodschap nalaten op ons
antwoordapparaat.
Contactgegevens van Kind en Gezin:
Kind en Gezin
Provinciale afdeling Antwerpen
Lange Kievitstraat 113 bus 32
2018 Antwerpen
03 206 20 51
De Kind en Gezin -lijn op het nr. 078 150 100 ( elke werkdag van 8u tot 20u)
http://www.kindengezin.be/contact-en-help/adressen/.
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HET BELEID OP VLAK VAN:
Aangeboden kinderopvang:
Wij bieden opvang aan baby’s en peuters van o tot 3 jaar, beiden beschikken over een speel -en slaapruimte.
Tevens beschikt onze opvang over een ruime en veilige buitenruimte.
Inschrijving en opnamebeleid:
Vermits onze opvang een vergunning heeft voor max. 18 kindjes zijn onze
plaatsen beperkt en werken we met inschrijving. Inschrijvingen kunnen
gebeuren na telefonische afspraak. Bij inschrijving betalen de ouders een
waarborg van € 75 die enkel en alleen wordt terugbetaald als de kindjes de
opvang definitief verlaten op de vermoedelijke uitstapdatum (zie schriftelijke overeenkomst).
Voorrangsregels:
- in de eerste plaats geven we voorrang aan kindjes waarvan beide
ouders uit werken gaan of een opleiding volgen met het oog op
werken
- kindjes die al een broer of zus in onze opvang hebben
- kindjes die in Hombeek wonen
Brengen en afhalen van het kind:
Wij verwelkomen onze kindjes ’s morgens ten laatste om 9.00u. In geval
van ziekte of afwezigheid vragen wij de
ouders te verwittigen voor 8.30u. Bij het niet
naleven van deze afspraak wordt een extra
dag aangerekend. Bij geplande
afwezigheid (langer dan 1 dag) verwittigen
de ouders 1 week vooraf! Zo niet worden de
opgegeven opvangdagen aangerekend.
Kindjes worden uitsluitend terug meegegeven aan de ouders of aan door
hen gemachtigde personen (inlichtingenfiche). Bij laattijdig
afhalen zal € 15 per lopend kwartier worden aangerekend. Voor kindjes die
een halve dag naar de opvang komen en niet
tijdig worden afgehaald wordt een hele dag aangerekend. Bij herhaaldelijk
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laattijdig afhalen zal de organisator vragen om een andere oplossing te
zoeken. Indien de ouders niet meewerken kan dit leiden tot het beëindigen van de opvang.
Ziekte of ongeval en medicatie:
Ouders zorgen ervoor dat de inlichtingenfiche van hun kindje in de
opvang steeds volledig is. Wijzigingen van vb. telefoonnummers of huisarts, gegevens over de gezondheid van je kind, moeten steeds onmiddellijk doorgegeven
worden.
Zieke kindjes worden geweigerd in het belang van je eigen kind maar ook
in dat van de andere kinderen in onze opvang. Dit ook om onze werking
vlot te laten verlopen. Indien jullie kindje ziek wordt in de opvang, worden
de ouders hiervan telefonisch op de hoogte gebracht en verzocht hun
kindje op te halen. Na afwezigheid van ziekte leveren de ouders een doktersattest af met toestemming om terug naar de opvang te komen. De
organisator heeft steeds het laatste woord in de beslissing of je kindje al
dan niet naar de opvang kan.
Indien (levens)noodzakelijk zullen we onmiddellijk een arts en/of de hulpdiensten oproepen. In dit geval brengen we de ouders zo snel mogelijk op
de
hoogte.
Medicatie wordt enkel toegediend met attest van dokter of apotheker.
Daarop moet vermeld:
-datum van voorschrift
-naam van het kind
-dosering van het medicament
-manier en tijdstip van toedienen
-duur van de behandeling
De begeleider zorgt voor de juiste bewaring en noteert in het heen - en
weerschriftje het tijdstip waarop de medicatie is toegediend.
Wanneer je kindje een behandeling met aerosol nodig heeft, vragen we
om ze bij voorkeur thuis toe te dienen.
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Veiligheid en begeleiding:
Wanneer we ons verplaatsen buiten de opvang (wandeling met bolderkar,
bezoek aan peuterklasje,…) zorgen we voor voldoende begeleiding en
staat veiligheid voorop!
Er is ondertussen steeds iemand in de opvang aanwezig.

HET PRIJSBELEID:
Wij werken in onze opvang met een vaste dagprijs die € 27 bedraagt voor
een hele dag en € 16 voor een halve dag. Een halve dag loopt tot 12.30 u
en vanaf 13.00 u. Voor kindjes die ingeschreven zijn voor halve dagen en
door omstandigheden een hele dag blijven wordt 2 x € 16 aangerekend.
In onze dagprijs zijn alle kosten (luiers, maaltijden,…) inbegrepen met uitzondering van flesvoeding. De ouders betalen maandelijks voor de zesde
werkdag van de maand.
Laattijdig afhalen: € 15 per lopend kwartier; bij niet of te laat verwittigen
bij afwezigheid, evenals bij laattijdige betaling wordt een extra dag aangerekend.
Voor een wenmoment (zie Recht van het gezin) wordt een halve dag aangerekend.
Indien kindjes afwezig zijn wegens ziekte wordt er per dag € 10 aangerekend. De dagen die niet opgegeven zijn in het opvangplan worden niet
aangerekend.

VOEDING:
Elk kindje gebruikt thuis zijn eerste maaltijd. De maaltijden worden in onze
opvang vers bereid, er is voldoende variatie. Opmerkingen (dieet, allergie,…) moeten dan ook tijdig gemeld worden en in de mate van het
mogelijke zal de organisator hieraan tegemoetkomen. In de loop van de
namiddag eten onze kindjes nog een vieruurtje (boterhammetje, fruit,…).
Het weekmenu vindt u terug in onze onthaalruimte.
Zuigflessen en melkpoeder dienen door de ouders meegebracht te worden.
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MEE TE BRENGEN DOOR DE OUDERS:
-Reservekleedjes bij voorkeur getekend
-Tutje en eventueel knuffeldoekje
-Zuigflessen (indien nodig)

HET RECHT VAN HET GEZIN:
Ouders hebben toegang tot alle ruimtes waar het kind wordt opgevangen.
Wennen: In de week voorafgaande aan de instapdatum kunnen ouders
gebruik maken van een wenmoment (eet en/of –slaapmoment) voor hun
kind, dit is niet verplicht en kan enkel na afspraak. Het wenmoment is gratis als de ouders aanwezig zijn. Per wenmoment (slaap – of eetmoment)
wordt een halve dag aangerekend.
Klachten en bedenkingen kunnen onmiddellijk besproken worden, samen
wordt getracht om tot een oplossing te komen (klachtenprocedure).
Ouders kunnen ook terecht bij de Klachtendienst van Kind en Gezin:
- via e-mail naar klachtendienst@kindengezin.be
- telefonisch op het nummer 02/533 14 14
- per brief naar Klachtendienst, Hallepoortlaan 27 , 1060 Brussel
- persoonlijk op maandagvoormiddag tussen 9 u en 12.00u
- na afspraak voor een consult tussen 9u en 15.30u
Respect voor privacy: persoonsgegevens van kinderen en ouders
- worden enkel gebruikt in het kader van de kinderopvang
- kunnen elk moment worden ingekeken en verbeterd door de betrokkenen, bij wijziging gelieve zo snel mogelijk te verwittigen (adresgegevens,…)
-ze worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de
naleving van de toepasselijke regelgeving
Vertrouwelijkheidsverklaring: de organisator verbindt er zich toe om de
veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te
waarborgen.
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VERZEKERINGEN:
De organisator is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tot een
bedrag van € 1.239.467,60. In geval van veroordeling tot een groter
bedrag valt wat boven dat bedrag komt ten koste van de ouders.
Een ongevallenverzekering werd afgesloten om de schade,die uw kindje
kan oplopen tijdens het verblijf, te dekken. Deze kosten zijn ten laste van
de opvang. Deze verzekering is geldig vanaf het ogenblik dat de ouders ’s
ochtends de opvang verlaten tot op het moment dat ze ’s avonds de
opvang terug betreden om hun kindje af te halen.
De polis ligt ter inzage in de opvang.
Aangifte van ongevallen of schade moeten binnen de 24 uur na de feiten
gebeuren aan de organisator die de verzekeringsinstelling op de hoogte
brengt.
Verzekeringskantoor: Huysmans Verzekeringen
Veemarkt 1
2800 Mechelen
015 45 90 90
Polisnummer: - Burgerlijke Aansprakelijkheid: 7010754
- Ongevallenverzekering: 7128020

INLICHTINGENFICHE:
Ouders dienen een inlichtingenfiche in te vullen die in de opvang wordt
afgegeven ten laatste op de instapdag. Deze fiche bevat indentificatiegegevens van ouders en kind, bereikbaarheidsgegevens van ouders en arts,
personen die het kindje mogen ophalen en specifieke gezondheidspunten
over de gezondheid of manier van omgaan met het kind. Deze inlichtingenfiche dient steeds in de opvang aanwezig te zijn en is belangrijk voor
de veiligheid van het kind.
De organisator vraagt dan ook uitdrukkelijk toestemming aan de ouders
om deze gegevens te verwerken in het kader van het naleven van de vergunningsvoorwaarden.
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AANWEZIGHEIDSREGISTER:
In de opvang is er een aanwezigheidsregister waarop dagelijks het uur van
aankomst en vertrek van elk kindje wordt genoteerd. De ouders bevestigen elke geregistreerde aanwezigheid door dit maandelijks te ondertekenen.

AANPASSINGEN AAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT:
De organisator kan het huishoudelijk reglement eenzijdig wijzigen.
Indien de organisator het huishoudelijk reglement wijzigt in het nadeel van
het gezin:
- wordt dit, minstens twee maanden voor de aanpassing ingaat, schriftelijk
aan de ouders meegedeeld
- de ouders tekenen voor ontvangst en kennisneming zodat het duidelijk
is dat ze tijdig op de hoogte werden gebracht (vb. aanpassing prijsbeleid,
verhoging waarborg,…)
Ouders kunnen binnen de twee maanden na kennisneming van de wijziging hun schriftelijke overeenkomst opzeggen zonder dat ze enige schade
– of opzegvergoeding verschuldigd te zijn.

VOOR ONTVANGST EN KENNISNEMING

DE ORGANISATOR

DE OUDERS

....................................

.....................................

H u i z e w u i z e w o u t e r t j e
E

s

d

o

o

r

n

