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Voorwoord: goed nieuws voor ouders !
Je bent mama of papa, maar daarnaast heb je nog zoveel andere bezigheden . Je
hebt je werk, je engagementen, je wil of je moet er eens tussenuit . En hoe graag
je het ook zou willen: dat kan niet altijd met je kleine spruit .
Daarom kan je in KDV d’Engeltjes terecht van Maandag tot Vrijdag tussen 7 en 19
uur .
Nieuw sinds 2017: u kunt via ons IKT systeem ook een kindcode aanvragen voor
grote broer of zus tijdens de schoolvakanties .Alle ouders en hun kindjes worden hier warm en professioneel onthaald en
opgevangen in een omgeving die speciaal op hen is afgestemd . Zo bent u een
geruste ouder, ook buiten uw eigen “ouderuren”.
Jullie hebben gekozen voor d’Engeltjes… dat kan zijn om veel verschillende
redenen… maar in elk geval delen wij dezelfde zorg, met name de zorg dat jullie
kindje het goed stelt en zich volop kan ontwikkelen tot een uniek persoontje .
In deze infobrochure vindt u een kleine samenvatting van onze werking. Als jullie
de keuze voor ons kinderdagverblijf maken vragen wij om een 2de keer langs te
komen en krijgen jullie een huishoudelijk reglement mee waar alle gegeven uitleg
uitgebreid instaat en ons inschrijvingsformulier.

Medewerkers
Zaakvoerder :
-> Petro Van den Bogaert
Verantwoordelijke & Kinderbegeleidsters :
-> Stefanie Buts
-> Nadine Goyvaerts
Definitieve inschrijving
Ouders krijgen op afspraak een rondleiding met uitleg over onze werking en het
huishoudelijk reglement. Daarna volgt jullie beslissing.
Jullie kindje is definitief ingeschreven als jullie na ondertekening van het
inschrijvingsformulier en het document voor aanvaarding en naleven van het
reglement en als jullie de waarborg van 150 euro gestort hebben op onze
rekeningnummer.
.Op het einde van de opvang, als jullie kindje naar school vertrekt of jullie 1 maand
opzeg hebben gedaan, krijgen jullie 150 euro waarborg teruggestort. Dit kan enkel
bij het naleven van het opvangplan en de overeenkomst ouders, het betalen van
alle facturen en het naleven van de opzegtermijn.
Bij definitieve inschrijving verklaren jullie kennis te hebben en akkoord te gaan
met de bepalingen van dit reglement van Kinderopvang d’Engeltjes. Ouders
ontvangen wijzigingen van dit reglement telkens via mail.
In de wederzijdse overeenkomst ouders staat het opvangplan van uw kindje
beschreven dat bindend is voor de facturatie. Wat onze familiale opvang typeert
is ons “à la carte” regeling. Toegankelijk zijn voor de ouders en hun oogappel is
onze allergrootste prioriteit en daarom kan bij ons bijna alles.
Bijvoorbeeld : Een dagje extra toevoegen of verminderen of wisselende dagen /
uren is bij ons geen probleem ( mits onze bezetting dit toelaat ).
Wel vragen we om u kindje 2 volle of 3 halve dagen / week aanwezig te laten zijn
, dit om het integratieproces van u kindje te optimaliseren.
Openingsdagen en openingsuren
Ons kinderdagverblijf is open van Maandag tot Vrijdag van 7 tot 19 uur .
In december, tijdens de kerstvakantie nemen wij onze jaarlijkse vakantie . Dit is
nooit langer dan 2 aansluitende weken .

Alle wettelijke feestdagen zijn wij ook gesloten en eventuele brugdagen. De lijst
met sluitingsdagen kunt u raadplegen in onze inkom. Deze hangt vanaf de eerste
week van januari uit.
De werking in ons kinderdagverbijf
Om de overstap van thuis naar ons kinderdagverblijf vlot te laten verlopen worden
er wenmomenten voorgesteld. Dit is niet verplicht maar wel goed om jullie
kindje/kindjes te laten wennen aan ons en ons kinderdagverblijf. Dit is een
maximum van 2 dagen van een 3 tal uurtjes.
Omdat ieder baby’tje zijn eigen ritme en tempo heeft hebben we hier ook respect
voor. Ze slapen, eten en spelen op hun eigen ritme.
De grotere kindjes hebben we een ‘vast’ dagritme.
Dagritme grotere kindjes ( dit is een ongeveer schema, kan dagelijks afwijken )
7 – 9 uur : Onthaal
9.15 u : Ontbijt
9.30 u – 11.30 uur : Spel , knutselactivieit ,…
11.30 uur : Warme maaltijd
12.00 uur : Vrij spel
13.00 uur : Slapen
15.30 uur : 4-uurtje
16 uur : Spel en ophaal moment
17.30 a 18 uur : Eten we een boterham / rijstekoek
Knutselactiviteiten zijn aangepast aan het seizoen en de tijd van het jaar.
Spelen kan een vrij spel zijn met het basis speelgoed dat wordt aangeboden of
met een bak speelgoed uit de kast of we puzzelen of lezen een verhaaltje voor of
,…
Ons kinderdagverblijf bestaat uit 2 leefgroepen . Omdat wij 24 kindjes/dag
mogen opvangen zitten onze kleinste kindjes apart van de grote.
Vanaf 18 aanwezige kinderen gaat er 1 begeleidster met de 7 kleinste kindjes
naar onze speciaal aangepaste en ingerichte bovenverdieping.
Voor 9.00u en na 16.30u zitten alle kindjes samen maar de kleinste kindjes
hebben een aparte kamer in onze leefruimte.

Prijzen en pamperbijdrage
Kinderdagverblijf d’Engeltjes werkt met inkomensgerelateerde ouderbijdragen
= inkomenstarief, dit tarief staat vermeld op het ‘kindcode-attest’ dat elke
ouder/gebruiker moet aanvragen en bezorgen aan de kinderopvang.

Sinds 1 april 2014 dien je als ouder zelf je inkomenstarief te berekenen met het
berekeningsinstrument op de website van Kind & Gezin. Vraag je kindcode aan via
https://mijn.kindengezin.be/. Je dient in te loggen met je eID of federaal token.
Je gegevens worden opgehaald uit de databank van FOD Financiën en
Rijksregister. Indien niet beschikbaar heb je je laatste aanslagbiljet of laatste
loonbrief nodig en neem je telefonisch contact op met Kind en Gezin, die je verder
helpen met de berekening. Bezorg je kindcode zo spoedig mogelijk aan de opvang.
Als jullie nalaten om binnen de 2 maanden vanaf de start van de opvang de kindcode
aan het kinderdagverblijf te bezorgen, zal het kinderdagverblijf zelf een kindcode
aanvragen bij Kind&Gezin en betalen jullie intussen de maximale bijdrage per dag
.
Conform het decreet Kinderopvang betalen ouders alle dagen die vastgelegd zijn
in het opvangplan, dat overeenkomt en ondertekend is in de wederzijdse
overeenkomst ouders.
Welke maandelijkse vaste kosten mogen jullie nog verwachten buiten jullie
persoonlijk tarief?
-> Luiers
Wij voorzien Luiers voor u kindje van het merk Pampers Baby dry
-> Kindjes van 5 dagen per week betalen : 25 Euro
-> Kindjes van 4 dagen per week betalen : 21 Euro
-> Kindjes van 3 dagen per week betalen : 17 Euro
-> Kindjes van 2 dagen per week betalen : 13 Euro
-> Afvalverwerking : 4,00 euro
-> Administratie- en facturatiekosten : 3,5 euro
-> Uitzonderingen zie reglement
Het bedrag van deze vaste vergoedingen kan door de organisator gewijzigd
worden.
De ouders verklaren zich akkoord met de totale kostprijs door de ondertekende
wederzijdse overeenkomst en door de start van de opvang.
Bij wijzigingen in de regelgeving ter zake worden de ouders zo spoedig mogelijk
geïnformeerd.
Afwezigheden / Respijtdagen
Wij hanteren het principe opvang reserveren = opvang betalen. De gereserveerde
opvangdagen worden aangerekend aan de ouders. Enkel bij een gerechtvaardigde
afwezigheid hoeven de ouders de opvang niet te betalen.
Opvang annuleren = respijtdagen inzetten.

Gerechtvaardigde afwezigheden zijn:
-> Respijtdagen : aantal afwezigheidsdagen / ziektedagen ( op jaarbasis ) waarop
ouders recht hebben , die ingezet kunnen worden ongeacht de reden van
afwezigheid . Ouders dienen geen ziektebriefje meer binnen te brengen .
-> Collectieve sluitingsdagen van ons kinderdagverblijf
Indien er geen voltijds opvangplan is , wordt het aantal toe te kennen
gerechtvaardigde afwezigheidsdagen verhoudingsgewijs verminderd:
-> 5 dagen /week : 30 respijtdagen
-> 4 dagen/week : 24 respijtdagen
-> 3 dagen/week : 18 respijtdagen
-> 2 dagen /week : 12 respijtdagen
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