FREINET on the MOVE
IJzersteenweg 10
3600 Genk
089/65 60 31
www.freinetonthemove.be
freinetonthemove@g-o.be

Beste ouders,

Het is vast niet makkelijk geweest om een school te kiezen met een gepaste kinderopvang
voor uw kind.
Een kinderopvang waar uw kind zich thuis voelt, waar het geen nummer is, waar het van
dichtbij gevolgd wordt en waar het op een aangename en zorgzame manier opgevangen
wordt, een kinderopvang waar u als ouder steeds welkom bent en gehoord wordt, waar u
altijd met vragen terecht kan, waar u als ouder met een gerust gevoel uw kleine of grote
spruit achterlaat…
Wel, onze kinderopvang op de Freinet on the MOVE wil u dit graag allemaal
bieden. Laat daarom deze infobrochure een kennismaking zijn met onze
werking.

Carmen Janssen
Directie

Inleiding

De kinderopvang werd opgericht vanuit de Freinet on the MOVE en is gelegen op de
ijzersteenweg 10, 3600 Genk.
We hebben een apart lokaal ingericht voor kinderopvang van peuters tot en met kinderen
van 13 jaar. Buiten is er een gemakkelijke toegang tot de speelplaats waar
kindvriendelijke, veilige speeltuigen en een grote zandbak ter beschikking staan.
Binnen is er een grote, veilige speelruimte voor de kinderen.
De kinderopvang heeft een opvangcapaciteit van 14 kindjes per begeleidster.
De opvang gebeurt onder toezicht van de directie en medeverantwoordelijke
leerkrachten, zowel op pedagogisch als op administratief vlak. Dit betekent dat zij
regelmatig de kinderopvang controleren op hygiëne, verantwoord speelgoed,
verzorging en begeleiding van ons personeel.
In Freinet kinderopvang streven wij ernaar om aan uw kind een opvang te bieden die zo
goed mogelijk tegemoet komt aan zijn of haar behoeften.
In eerste instantie doen wij dit door een omgeving te creëren die warmte
uitstraalt, die kindvriendelijk is, leerrijk en bovendien hygiënisch.
Verantwoordelijke directie: Carmen Janssen
Opvangbegeleidsters: Ellen Broeders en Sofia Mohamadi El Amraoui
In noodgevallen GSM-nr van Ellen Broeders 0485/415159
E-mail: freinetonthemove@g-o.be
Website: www.freinetonthemove.be

Wanneer zijn we open?
Van maandag tot vrijdag van 07:00 uur tot 8:30 en van 15:30 tot 18:00 uur en op
woensdag van 07:00 uur tot 8:30 en van 12:00 tot 18:00 staan onze opvangbegeleidsters klaar om de kinderen van Freinet on the MOVE op te vangen.
Ouders mogen van hun kindje afscheid nemen in de onthaalruimte. Onze opvangbegeleidster neemt vandaar de zorg van uw kind over. Luiers en/of eventuele medicatie
kan u afgeven aan de begeleidster.
Bij het brengen of ophalen kan u de begeleidster op de hoogte brengen van de eventuele
noden van uw kindje.

Gelieve onregelmatige werktijden tijdig aan het personeel door te geven.
 Let wel: voor 07.00 en na 18:00 uur is er geen opvang voorzien.
Het laattijdig afhalen van uw kind uit de opvang, wordt in rekening gebracht met een
boete van €10 bovenop de €0,85 per beginnend half uur.
Alle afwezigheden dienen ten laatste voor 08:00 uur aan het personeel gemeld
te worden.

Wanneer nemen onze opvangbegeleidsters vrij?
Zaterdagen, zondagen, feestdagen is onze kinderopvang gesloten.
Tijdens de studiedagen, facultatieve verlofdagen en korte schoolvakanties is er geen
opvang.
In de zomervakantie is er opvang voorzien tijdens de eerste week van juli en de laatste
week van augustus.

Hoe inschrijven?
Alle ouders van Freinet on the MOVE met nood aan opvang voor kinderen tussen 2,5 en 13
jaar kunnen bij ons terecht. Inschrijvingen vinden plaats na telefonische afspraak (na
gerealiseerde inschrijving op onze school) .
Tijdens een persoonlijk gesprek met de verantwoordelijke begeleidster worden alle
modaliteiten besproken. U hoort alles over het reilen en zeilen in onze opvang. In het
bijzonder wordt het huishoudelijk reglement voorgelegd en een schriftelijke
overeenkomst.
U brengt ons op de hoogte wie uw kind brengt en komt ophalen en op welk uur.
Op die manier kunnen we u een degelijke opvang garanderen!
Wanneer u, door ziekte of onvoorziene omstandigheden, uw kind niet naar de zomeropvang
brengt, dient u dit ten minste 1 werkdag op voorhand te melden bij de directie of bij
Ellen. Indien u dit laattijdig meldt, zijn wij genoodzaakt u uw gereserveerde opvanguren
aan te rekenen en een boete aan te rekenen van €10. (enkel van toepassing tijdens de
zomermaanden juli en augustus)

Wat is het kostenplaatje?
Wij vragen een bijdrage van €0,85 per begonnen halfuur.
Zijn niet inbegrepen in de prijs:
- Luiers en doekjes
- Voeding
- Drank (met uitzondering van drinkwater)
Op het einde van de maand ontvangen de ouders een factuur met daarin vermeld het
aantal uren (per kind). Het factuurbedrag wordt betaald via domiciliëring. Een afwijking
hierop kan na overleg met de verantwoordelijke.
Bij laattijdige betaling (15 dagen na factuurdatum) krijgt u een herinnering waarbij wij
genoodzaakt zijn €5,00 administratieve kosten aan te rekenen.
De kosten zijn fiscaal aftrekbaar.
De wettelijke fiscale attesten worden jaarlijks aan de ouders bezorgd.

Voeding en beweging
Onze opvang staat uiteraard ook in voor de gezondheid van uw kind.
In de mate van het mogelijke vragen wij uw kind thuis te laten ontbijten.
Indien dit niet mogelijk is dan mag u een boterhammetje meegeven. Om afval te
vermijden vragen we om de boterhammen in de brooddoos te verpakken en ander lekkers
(koeken) in herbruikbare dozen.
De kinderen kunnen gratis drinkwater krijgen in de opvang en op school. Andere dranken
(zoals sinaasappelsap, appelsap, melk, chocomelk) zijn toegelaten in de opvang en mogen
van thuis meegebracht worden.
Onze opvang en school is snoepvrij.
Ook stevigere tussendoortjes met veel suiker en/of chocolade (zoals Mars, Twix, …) laten
we thuis. Op woensdag is het fruitdag en eten we enkel fruit. Die dag brengen we geen
koeken mee naar school, maar een boterham is wel toegelaten.

Kleding/Verzorging
Om van de opvang een tweede thuis te maken vragen wij om voor de allerkleinsten een
vertrouwd genaamtekend voorwerp mee te brengen.
Tutjes, knuffels, eventueel foto van mama en papa niet vergeten.
Luiers en vochtige doekjes worden door de ouders meegebracht voor een ganse week.
Voor peuters is het praktisch dat er reservekledij voorzien wordt. Als uw kindje
bezig is met zindelijkheidstraining, zorg dan voor voldoende reserveslipjes en
broekjes. Doe uw kindje gemakkelijke kledij aan. Dat is voor henzelf handig bij het naar
het potje gaan.

Uw kind is ziek. Wat nu?
Zieke kinderen kunnen niet opgevangen worden in een kinderopvang. Bij
besmettelijke ziekten zoals windpokken, mazelen, besmettelijke diarree, etc.
wordt uw kind niet toegelaten.
Een licht onwel kind kan naar de kinderopvang komen als de ziekte geen
risico inhoudt voor de andere kinderen. Ouders worden gewaarschuwd indien zich hoge
koorts ontwikkelt. In samenspraak met de ouders kan dan een koortswerend middel
toegediend worden.
Gezien de onvoorziene ontwikkelingen die zich in de loop van de dag kunnen
voordien, is het uiterst belangrijk dat de ouders hun bereikbaarheid duidelijk en
volledig melden aan de medewerkers van de kinderopvang. Alle wijzigingen
in dit verband worden onmiddellijk meegedeeld aan de verantwoordelijke of de
kinderverzorgster van dienst.
Onze kinderopvang geeft nooit op eigen initiatief geneesmiddelen.
Medicatie wordt enkel toegediend als er duidelijke richtlijnen van u en van de
behandelende arts aanwezig zijn (vermelding merknaam en dosering –zie briefje).

Pedagogische aanpak
Onze voor- en naschoolse kinderopvang organiseert kinderopvang in een nietdiscriminerende, pluralistische omgeving en in overeenstemming met de
Universele Verklaring van de Rechten van de mens en meer in het bijzonder met
het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind.
Met onze kinderopvang willen wij een leefomgeving creëren die nauw aansluit
bij het thuismilieu van de kinderen, een omgeving waar zij zich veilig en thuis
voelen. Naast verzorging bieden onze kinderverzorgsters dagelijks een aantal activiteiten
aan op cognitief, creatief en psycho-emotioneel gebied waardoor de kinderen op een
positieve manier tot een volwaardige ontplooiing kunnen komen. Ons personeel volgt en
stimuleert de algemene ontwikkeling van de kinderen en heeft aandacht voor de
affectieve behoeften van elk kind. De kinderen van de lagere school mogen tijdens de
opvang hun huistaken maken.
Een pluspunt is zeker de ligging van de kinderopvang op het domein van onze basisschool.
Door een nauwe samenwerking tussen de school kunnen kinderen van 2,5 tot 3 jaar op een
rustige en vertrouwde manier de overstap naar de kleuterschool maken en wordt er voor
een naadloze overgang gezorgd.

Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal
De school of de opvangbegeleidsters maken in de loop van het schooljaar foto’s van
leerlingen tijdens verschillende activiteiten. De school kan deze opnamen gebruiken voor
de schoolwebsite en we kunnen er onze publicaties mee illustreren. De school heeft
daarvoor jouw individuele toestemming nodig. Je krijgt daarvoor van ons een speciaal
document. (zie bijlage achteraan in het schoolreglement).
Je kunt je altijd verzetten tegen het gebruik van beeldmateriaal en een gegeven
toestemming kun je altijd herroepen.

Bent u als ouder betrokken?
Ouders hebben steeds toegang tot de onthaalruimte van de kinderen. Enige
terughoudendheid wordt hierbij gevraagd om de activiteiten en de rust van de
kinderen niet te verstoren.
Omdat goede kinderopvang vertrekt vanuit een respectvolle samenwerking

tussen ouders en het personeel is het zinvol dat ouders bij het brengen en
afhalen de nodige tijd voorzien om gegevens uit te wisselen.
Even een praatje tijdens het brengen en halen van uw kind is belangrijk: u wil immers iets
belangrijks meedelen of weten hoe het verlopen is.

Belangrijke afspraak
De wetgeving op privacy van persoonlijke gegevens en de rechtspositie van de ouders en
het kind binnen het onderwijs maakt volgende afspraken noodzakelijk:
Kinderen mogen enkel door de OUDERS of WETTELIJKE VOOGD opgehaald worden.
Zussen, broertjes, oma's, opa's, stiefouders, ... zijn dus niet bevoegd, tenzij de
ouders dit schriftelijk aan de directie melden. In noodgevallen kan een telefoontje
van de ouders naar de directie ook volstaan.
“Deze wettelijk bepalingen worden door ons toegepast voor de veiligheid en privacy
van uw kind en onze leerling.”

Is uw kindje goed verzekerd?
Onze kinderopvang heeft de nodige aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten.
Ingeschreven leerlingen van Freinet on the MOVE, zijn steeds verzekerd.
Het opzettelijk toebrengen van verwondingen, het beschadigen van voorwerpen, schade aan
brillen, persoonlijke voorwerpen of kledij is niet verzekerd. Leerlingen die zich opzettelijk
aan het toezicht onttrekken of die de opvang zonder schriftelijke toelating verlaten
(binnen de normale aanwezigheid van de leerlingen), zijn eveneens niet verzekerd.

Bent u niet tevreden?
Aarzel niet om bepaalde problemen of klachten te bespreken. U mag zeker de
betrokkene of de verantwoordelijke hierover aanspreken.
Samen met u komen wij zeker tot een oplossing.
Wij danken u alvast voor het vertrouwen dat
u in ons stelt en hopen op een aangename
Samenwerking!

Toedienen van medicatie op school/tijdens de opvang.
Instructie door behandelende arts of ouder(s)
Geachte ouders,
De laatste jaren wordt steeds meer aan het schoolpersoneel gevraagd om toe te zien op de inname van
medicatie op school. Daarom hadden wij daarover graag de volgende afspraken gemaakt:
•

vermijd zoveel mogelijk dat er medicatie op school moet worden genomen

•

is dit toch absoluut nodig, laat dan onderstaand attest door de behandelende arts invullen



het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor bijwerkingen die
de leerling kan ondervinden nadat de medicatie correct op school is genomen.

Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de clb-arts contact opneemt met uw huisarts.
Met vriendelijke groeten,
De directeur

Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school
Naam van het kind:

………………………………………………………

Naam van de medicatie:

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Dosis:

………………………………………………………

Periode van toediening: van .................. tot ……………… (datum)
Tijdstip van toediening op school:
Stempel en handtekening arts

…………………………………
Handtekening ouder(s)

Ingeval van toediening van medicatie bij een tijdelijke ziekte waarbij door de arts voorgeschreven medicatie in
een welomschreven periode nodig is, kunnen de ouders dit attest UITZONDERLIJK zelf invullen en ligt de
verantwoordelijkheid bij de ouders.

