uittreksel uit het register

van de gemeenteraadszittingen

Gemeenteraad
18 december 2017

Welzijn/BKO
aanwezig

- huishoudelijk reglement Buitenschoolse

Opvang Eeklo

-

goedkeuring

Odette VAN l'lAMME, voozitter van de gemeenteraad;
Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYDI, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE,
Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul
VERSTRAETE, FilipSMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE GRAEVE, Sofìe
VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 42van het gemeentedecreet

;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18.04.2016 betreffende de wijziging huishoudelijk
reglement buitenschoolse opvang;
Overwegende dat een wijziging van het huishoudelijk regelement noodzakelijk is door de komst
van het vrijetijdspakket'Recreatex.;
Overwegende dat de locatie Zuiderzon verhuist naar nummer 138;
Overwegende dat het is aangewezen ¡n een afzonderlijk retributiereglement te voorzien;
Gelet op het advies van het lokaal overleg kinderopvang van 2611012017en het advies van de
ouderraad kinderopvang van 25l1 012O17 :
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT:
Artikel 1
Het huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang Eeklo, als bijlage aan deze beslissing
gevoegd, wordt goedgekeurd.

Artikel2
Het gemeenteraadsbesluit van 18.04.2016 betreffende wijziging huishoudelijk reglement
buitenschoolse kinderopvang wordt opgeheven.
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Namens de gemeenteraad,

Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Odette Van Hamme
voorzitter

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
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Binnenschoolse kinderopvang - Werking Studio's

t2

Vakantieopvang

T2

Opvang op de school St Janneke

t2

1
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Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Eeklo
1.1 Algemeen
lnitiatief buitenschoolse kinderopvang (lBO) Stad Eeklo is erkend en gesubsidieerd door Kind
en Gezinl en is er voor alle kinderen van de basisschool.

1.1.1 Orqaniserend

bestuur

De contactpersonen van het organiserend bestuur zijn:
Sfadssecrefa ris Me ike Van Grembergen
lndustrielaan 2
9900 Eeklo
Ve r a ntwoord

e I ij

ke sche pe n :

Ann Van den Driessche
lndustrielaan 2
9900 Eeklo
0498/91.38.95

1.1.2

Contactpersoon van BKO
De dagelijkse leiding is in handen van Ann Goossens en Julie Lemaître
De contactgegevens van BKO zijn:

Zuiderzon
Zuidmoerstraat 136/-$1 38
9900 Eeklo
091228.76.12

kinderopvang@eeklo. be
De opvanglocaties zijn:

Bukinop

-

Beukenstraat - 9900 Eeklo

-

Blokhutten

Sportlaan 25

-

-

9900 Eeklo

0498/91 .38.02

-

09/219.98.58

Studio Blokhutten: B.L. Pussemierstraat 155
Meibloem

-

Meibloemstraat 10 - 9900 Eeklo

St Janneke
Kinderpoort
Zuiderzon

-

- Brugsesteenweg

- Balgerhoeke

47

-

47

-

-

9900 Eeklo

-

-

0498/9'l .38.24

-

0493/51 .78.24

0499153.46.76

9900 Eeklo

Studio Zuiderzon: Zuidmoerstraal 125

-

Ogl377.7ï.gg

9900 EEKLO

9900 Eeklo

Zuidmoerstraat 43d€138

-

-

-

0498/91.38.08

9900 Eeklo

-

0498/91 .38.25

1.1.3

Ve
nq
De BKO heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor de kinderen en het
personeel. Er is ook een verzekering tegen lichamelijk ongevallen voor de kinderen tijdens hun
verblijf in de opvang.
Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren aan de
coördinator. De coördinator brengt de verzekeringsinstelling op de hoogte.

1.1.4

Bereikbaarheid in noodqevallen
ln geval van nood is de coördinator buiten de openingsuren van BKO bereikbaar op
0498/91.38.05 (Ann Goossens) - 0499/53.46.46 (Julie Lemaître). Wij willen u met aandrang
vragen dit nummer enkel te bellen in uitzonderlijke noodgevallen.

1

Kind en Gezin: Agentschap van de Vlaamse Overheid
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-

mvw.kindengezin.be

1.1.5

Opnamebeleid en inschrijvingsmodaliteiten
Via enze website bezergt u de nsdige gegevens ever uw kind aan de kinderepvang, Enkel
wanneer deze zijn ingevuld kan uw kind gebruik maken van de epvang, Vóór het eerste
qebruik van de kinderopvanq dient u een account aan te maken en vervolqens uw kinderen te
reqistreren. U kan dit doen via de site www.eeklo.be.
U zal iaarliiks vóór 1 september uw kind moeten herinschriiven via deze site.

1.1.6

Openinqsdaqen en openinqsuren

Beginuur Einduur

Locatie

Bukinop

6u45

Blokhutten

6u45

15u15 -

18u45

- 9u 15u15 - 18u45
Gesloten 15u30 - 17u

Studio
Blokhutten
Kinderpoort

6u45

Meibloem

6u45

- 9u

15u15 -

18u45

- 9u 15u15 - 18u45
Gesloten 15u30 - 17u

Meizoen
St

- 9u

Open in korte
vakant¡e (herfst
kerst- krokus paas)

Janneke

7u

- 8u30

15u30

Open tijdens de
zomervakant¡e

-

6u45

Gesloten
6u45

-

Gesloten

18u45

6u45

Gesloten

Administratie

9u

15u30

1âa-12u

18u45

Gesloten

Gesloten

Gesloten

- 18u Gesloten

- 17u

-

Gesloten

Gesloten

iau4t
Studio
Zuiderzon

18u45

7u- 13u

18u45

Gesloten
6u45

-

6u45

Gesloten
9u

-

-

1Bu4b

Gesloten

4êu-12!L

9u- l€u-1 2u

De kalender met de openingsdagen en de inschrijvingsmomenten van de vakantie is terug te
vinden op www.eeklo.be
1

.2 lntern werkinqskader

1.2.1

Missie

Buitenschoolse kinderopvang Eeklo wil, samen met ouders en externen, een kwaliteitsvol
pedagogisch klimaat creeren voor de kinderen in de opvang.
Wenst u verdere informatie over ons pedagogische beleid verwijzen wij naar het
kwaliteitshand boek via www.eeklo. be/kinderopvang

1.3 Wederziidse afspraken tussen de ouders en BKO

1.3.1

Opvanqplan
Op schooldagen en schoolvrije dagen is eeR-vooraf reserveren niet
noodzakelijk. Op vakantiedagen is reservatie wel noodzakelijk. De reservatie
qeeft u door via uw account op www.eeklo.be.

B++¡set-u-als-velgt

L

U maakt een everzieht van de gewenst epvangdagen,

trHîffi*o"n

n"uoio¿("r"

n

),

ding o"n onnrridd"g
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2,
4,

Ðit everzieht werdt sehriftelijk ingediend ep datum van insehrijving i+de-leeatie ef via

@
De week hierep velgend entvangt u de teegewezen epvangmementen,

iging-van
reservatie en de veersehetfaetuur per pest, Wanneer de veersehetfaetuur twee weken na
entvangst niet betaald is, werden de kinderen autematiseh uitgesehreven, Wanneer de betaling

@
*+spra*enÐatum van start insehrijving werdt bekend gemaakt via de jaarkalender' de website' ep de

-

Brieven ef mails die ens veer deze datum bereiken werden als enbestaand beseheuwd,

Het is de verantweerdelijkheid van de euder na te gaan ef ze de bevestiging

en

veersehetfaetuur al dan niet entvangen hebben,
Bij het vrijkemen van reserveplaatsen en[vangt u een nieuwe bevestiging,

De insehrijving is bindend, Er kan enkel sehriftelijk geannuleerd worden, Een annulatie die
minder dan 1 I dagen veer de betreffende dag gebeurt, meet gestaafd werden met een attest
van ziekte ef werkgever9, Dit attest-meet ens uiterlijk bereiken 7 dagen na de eerste
annulatiedag, Attesten die ens later þereiken werden niet meer teegelaten, Þe annulatie

-

kan veerleggen zullen wij een epvangkest aanrekenen a rate van de gereserveerde rnsmenten,
Elke inschriivinq is bindend. Annuleren tot 14 daqen voor de betreffende daq kan enkelvia uw

account. Een annulatie minder dan 14 daqen voor de desbetreffende dao kan enkel via mail
(kinderopvanq@eeklo.be). Hiervoor is altiid een ziekte-of werkqeversattest nodiq. Dit attest
moet ons uiterliik 7 daqen na de eerste annulatiedaq bereiken. lndien u geen attest kan

voorleqqen

of te laat voorleqt, zullen wii een opvanqkost aanrekenen a rato van de

qereserveerde momenten die laattiidiq geannuleerd werden
Veer+angsnegekË

- Zeals aangegeven in de vssrwaarden vanuit de Vlaamse Regering' werden de insehrijvingen
velgens leeftijd ehrenelegiseh verwerkt en wordt er veerrang gegeven aan kinderen jenger dan
werdt veerrang gegeven aan kinderen weenaehtig in Eekle (ef waarvan de euder weenaehtig

gn+e*te)ç

- Kinderen van perseneelsleden tewerkgesteld in het lBO, werden met veerrang ingesehreven,
Kinderen die in Eekle wenen en/ef seheel lspen kunnen een maand veerafgaand-aan de
vakantie insehrijven, lndien aan geen van bevenstaande veerwaarden werdt veldaan' kan de
insehrijving pas 14 dagen veerafgaand aan de vakantie gebeuren,

lnsehrijvingen

die ens na de

insehrijvingsdag bereiken werden niet meer volgens de

aang€geveff-pnioriteiten-ven¡Éerkt

Aansluitend ep de week van de eelleetieve sluiting tijdens de zemer is enkel de leeatie de

te leggen waareB duidelijk verrneld werdt dat verlef veer de betrekken ouder in deze periede
n+e+mege+ijf€is=

senll hehhen de eersfe da al van de insehriivino
de moqeliikheid om tussen 8u en 12u in te schriiven met prioriteit. Na 'l2u vervalt deze prioriteit

- Kinderen ionoer dan 6 iaar len hun broerls

2 De

veorsehotfa€tuur

ing

a Bij een geldig atte

@in+
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W

en kunnen ook kinderen ouder dan 6 jaar, woonachtig in Eeklo en/of schoollopend in Eeklo
plaatsen reserveren.

- Kinderen die aan qeen van bovenstaande voorwaarden voldoen kunnen 14 daqen

na de start

van inschriivino reserveren.

- Alle plaatsen worden onmiddelliik toeoekend en ziin bindend. Ook olaatsen die worden
toeqekend aan kinderen die aanvankeliik op de reserveliist stonden ziin bindend.
- lndien er qeen plaats meer vrii is wordt uw kind op de reserveliist qeplaatst. Zodra er een plaats
vrijkomt wordt deze chronoloqisch toeqekend. Bii het vriikomen van olaatsen zal u ten laatste
14 daqen op voorhand ingelicht worden door de dienst administratie kinderopvanq. Daarna
(binnen de 14 daqen voor de desbetreffende daq) zal er qeen contact meer opgenomen worden
met ouders bij het vriikomen van plaatsen. Ouders die in deze periode nood hebben aan opvanq
kunnen zelf contact opnemen met de dienst administratie kinderopvanq om samen te kiiken of
er eventueel plaatsen vriigekomen zijn.
- Staat uw kind op de reserveliist. maar vindt u ondertussen toch een andere oplossino voor
bepaalde daqen, dan verwachten wii dat u uw kind voor deze dagen via uw account annuleert.

OPGELET: Bij de reservatie van de zomervakantie zal u een voorschotfactuur ontvanqen. Per
qevraaqde daq dient u een halve opvanqdaq te betalen (hierop wordt sociaal tarief en
qezinskortinq toeqepast). U kriiqt 2 weken de tiid om deze factuur te betalen. Wanneer de
factuur na deze 2 weken niet betaald is worden uw kind(eren) automatisch uitqeschreven. De
voorschotfactuur wordt verrekend met de eindafrekeninq van de zomervakantie die u beqin
september zal ontvanqen.

1.3.2

Aanweziqheidsre
ln de-opvanglseatie ligt een aanwezigheidsregister, Ouders ef kinderen die zelfstandig naar de
opvangkemen ziin verplieht de aanwezigheid te neteren in het aanwezigheidsregister en te
handtekenen, lndien lj dit niet doen werdt het maximum uur aangerekend bij de faetuur,
Het is de verantwoordeliikheid van de ouder om hun kind(eren) bii het brenqen en/of afhalen
correct te reqistreren.

1.3.3

Breng- en afhaalmomenten

Tijdens de breng- en afhaalmomenten kunt u (schriftelijke of mondelinge) informatie uit
wisselen met de begeleid(st)ers of de coördinator. Binnen de afgesproken dag- en uurregeling
mag u uw kind op elk moment brengen of afhalen. Het afhalen van de kinderen gebeurt
minimum 5 minuten voor sluiting. Bij laattijdig afhalen wordt er een meerkost van 13.14 euro
aangerekend per kind. De werktijd van onze begeleiding loopt tot 18u45, gelieve hiermee
rekening te houden.
Treedt er in de leep van de epvang een wijziging ep in het euderlijlegezag oÊhet verblijfs ef
ing

deen in de evereenkemst, ln het geval van eo eudersehap dienen beide ouders een nieuwe

@

Treedt er in de loop vande opvanq een wiiziqinq op in het ouderlijk qezaq of het
verbiifs/bezoekrecht, past u dit aan op uw account.
lnqeval van co-ouderschap dienen beide ouders een nieuw account aan te maken op hun
eioen naam via www.eeklo.be. Het kind kriiqt biiqevolq een klantnummer onder de naam van
de vader en één onder de naam van de moeder.

1.3.4

Invulfermuliermet
De euders vullen eenmalig elektreniseh een perseenlijke fiehe in via www,eekle,be

1.3.5

Persoonliikematerialen.

ln de opvang is er steeds reservekledijvoorhanden. We vragen om binnen de week de kledij
gewassen terug te brengen. lndien de kledij na een week niet wordt teruggebracht, zal hiervoor
een vergoeding aangerekend bij de facturatie: €1,01 voor ondergoed, €3,03 voor bovenkledij.

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt

Om verloren voorwerpen te vermijden vragen we om de jassen, boekentassen, brooddozen en
andere waardevolle voorwerpen te tekenen.
Persoonlijke materialen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de opvpng. Gsm's, mp3
spelers,.. passen niet in de opvang.

1.3.6 Opvanq van een ziek kind
Zieke kinderen kunnen niet in de BKO terecht. De infectieklapper van Kind en Gezin wordt
gehanteerd om te bepalen of een kind dat aan een bepaalde ziekte lijdt al dan niet in de
kinderopvang wordt toegelaten.

lndien bij het kind luizen of neten worden vastgesteld dan wordt dit onmiddellijk gemeld aan de
ouders. Ouders dienen het nodige te doen om luizen en neten te verwijderen bij hun kinderen.
Als wij merken dat de situatie na twee verwittigingen onveranderd gebleven is zal de school
gecontacteerd worden. lndien blijkt dat deze kinderen dan nog met luizen of neten naar de
buitenschoolse opvang komen, dan heeft de coördinator het recht om de kinderen te weigeren
tot er geen luizen of neten gevonden worden bij deze kinderen.

1.3.7

Medicatie
Wij gaan er van uit dat voorgeschreven medicatie zo veel mogelijk thuis toegediend wordt, voor
en na de opvanguren.
Wanneer toediening toch in de opvang moet, vragen we een attest mee te geven waarop
duidelijk het volgende vermeld staat:
naam van het medicijn
naam van de dokter
naam van het kind
datum van aflevering en vervaldatum
dosering en wijze van toediening en duur van behandeling
wijze van bewaren
ln de opvang zijn standaard formulieren ter beschikking

1.3.8

Nalevinq van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 200'1 betreffende de
erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden kan de opvang bij de inschrijving en tijdens het hele
verblijf van uw kind in de opvang persoonsgegevens opvragen.
Het betreft administratieve gegevens van het kind, de ouders en het gezin, financiële gegevens
over de ouders, en medische gegevens over het kind.
Voor zover relevant voor de opvang kan de opvang ook sociale gegevens of medische
inlichtingen van andere gezinsleden registreren.
Medische gegevens kunnen enkel opgevraagd worden onder de verantwoordelijkheid van een
arts.
Administratieve en sociale gegevens worden opgevraagd en verwerkt onder de
verantwoordelijkheid van de coördinator.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
heeft u als ouder recht op toegang tot de administratieve gegevens die uw kind, uzelf of uw
gezin betreffen en kunt u verbetering ervan vragen.

1.3.9

Opzeqmodaliteiten voor de voorzieninq
Ouders hebben op elk moment het recht om het gebruik van de kinderopvang stop te zetten
zonder bijkomende kosten.
Buitenschoolse kinderopvang Eeklo kan de opvang stopzetten met volgende
redenen
-Het niet betalen van facturen.
o Wanneer de draagkracht van het kind, ouder of het opvanginitiatief wordt
overschreden. Ouders worden in dit geval altijd uitgenodigd tot een gesprek met de
coördinator.

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt

. Wanneer het huishoudelijk reglement niet wordt nageleefd of wanneer er geen gevolg
wordt gegeven aan een schriftelijke of mondelinge venvittiging.
1

0 Kwaliteitshandboek
De BKO heeft een kwaliteitshandboek en deze kan u terugvinden op www.eeklo.be

.3.1

I Wiiziqingen aan huishoudeliik reqlement
ledere wijziging aan de inhoud van het huishoudelijk reglement wordt voorgelegd aan het
lokaal overleg kinderopvang, de ouderraad en de gemeenteraad.

1.3.1

@

De euderbijdrage werdt berekend eenferm de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse

@

De euderbijdrage werdt berekend ep basis van de aanwezigheidsduur van uw kind in de
€pvan€F

ies

- veer een epvang van minder dan 3 uren
veer een epvang

tus

veer een epvang van 6 ef meer
faa+iia¡C-€phalen

qÃa+èsre
ê06l6-eu+e

uren

+++¿€qeu+e
13,14 35 eure*

6,06 16 eure*

l-l=+¿€'}eure-

* bedrag is niet fiseaal

Z+e€eeurcaftrekbaar, Op deze þedragen werdt geen seeiaal tarief neeh

@
Ðe everheid heeft minimum en maximumbedragen vastgelegd waarbinnen een IBO haar
tarieven kan þepalen, Vanuit de everheid werden deze bedragen jaarlijks ep 1 september
juni-vaç
hetzelfde kalenderjaar en 1 juni van het veerafgaande kalender jaar, Als de geeumuleerde

% kerting verleend, Deze vermindering is eumuleerbaar met het seeiaal tarief,

Veer gezinnen die het finaneieel meeilijk hebben, kan een seeiaal tarief ( S0%)aangerekend
werden, U kan bij de eeördinater vertreuwelijk infermeren naar deze megelijkheden, Ze kemen
mensen in sehuldbemiddeling, met OMNIO statuut; een kem uit pas ll¡+^^. -^+ L^^.^^+^'¡^r,
ender begeleiding van OCMW en WIGW's, in aanmerking veer seeiaal tarief,

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

w

-@

U heeft d+megelijkheid te betalen met eversehrijving ef demieiliëring,
Faetuurveerwaarden:
-

-

De uiterste betaaldatum staat ep de faetuur vermeld,
lndien de faetuur niet (velledig) betaald is binnen een termijn van 30 dagen na de
faetuurdatum werdt het salde verheegd met de wettelijke interest, Ðe interest leeBt
vanaf de dag van de aanmaning tet aan de betaling evereenkemstig artikel 1'153
B,W,

-

-

De

kesten van
---4e------debiteu+

de

aanmaning vallen ten

laste

van

Ðaarbij kemt dat uw kind geweigerd werct in de epvang,

ing

van heefdsem, interesten enlef kesten, zal evereenkemstig artikel 9'1 van het

-

ln het dwangbevel zullen zewel de versehuldigde heefdsem' de interesten als de

Æ
is
van de gegevens waarever wij beseh,ikken,

Wederzijdse overeenkomst voor de ouder

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement

Eeklo,

... (datum)

Handtekening ouder
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Handtekening
Voor de Stadssecretaris - art. 184 GD
Julie Lemaître - Ann Goossens
Coörd inator kinderopvang

w

BIJLAGE - KmCHTENBEHANDELING

Wij nodigen u uit om bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de begeleid(st)ers of de
coördinator. Samen zullen we trachten tot een oplossing te komen.
Daarnaast kan u de klacht schriftelijk bezorgen aan het stadsbestuur via de website van de stad
Eeklo.

lndien u van mening bent dat uw klacht ontoereikend beantwoord werd, kunt u zich wenden tot de
klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan27,1060 Brussel. U kan dit doen via
klachtendienst@kindenqezin.be of 02-533 14 14.

Suggestie-opmerkingen-klachten (SOK) fiche:

.

Vader/ moeder van:
Naam

Adres

Telefoonnummer waar wii u kunnen bereiken:

Naam van het betrokken kind

Formulering van de klacht

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.
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oPVANG

Binnenschoolse kinderopvanq - Werkinq Studio's
Voor de oudste kinderen wordt naschools rustige opvang georganiseerd in de scholen de Grote
Wegelen de Meidoorn.

Studio Blokhutten is een rustige opvang voor de kinderen van de Grote Wegel. Dit zijn de kinderen
vanaf het derde tot en met het zesde leerjaar.
Studio Zuiderzon is een rustige opvang voor de kinderen vanaf het tweede leerjaar die schoollopen in

de Meidoorn.
Na schooltijd worden de kinderen die naar de opvang gaan verzameld. Na een korte speeltijd
verplaatsen de kinderen zich naar binnen, waarna de rustige opvang kan starten. Kinderen krijgen de
ruimte en de tijd om hun huistaken te maken. Daarnaast krijgen ze de gelegenheid zich op een rustige
manier bezig te houden. Hiervoor zijn gezelschapsspelen, stripverhalen en boeken voorzien.
Voor de kinderen van Studio wordt deze vorm van opvang georganiseerd tot 17u. Daarna vertrekken
de kinderen in groep en onder begeleiding naar het lBO.

We streven er naar het kwaliteitsniveau van de opvang hoog te houden daarom wordt er op
regelmatige basis tevredenheidsmetingen gehouden om de werking bij te sturen waar nodig. De
begeleiding bestaat uit het personeel dat ook werkzaam is binnen het lBO.
De binnenschoolse opvang wordt enkel georganiseerd op maandag, dinsdag, donderdag. Op
woensdagnamiddag en vrijdag vertrekken de kinderen naschools rechtstreeks naar het lBO. Tijdens
de vakantie zijn de studio's gesloten.
Kinderen kunnen net zoals in het IBO afgehaald worden op school.
De volledige organisatie valt onder de bevoegdheid van het stadsbestuur van Eeklo, bijgevolg gebeurt
de facturatie door de kinderopvang van de stad Eeklo en valt deze samen met de factuur van het lBO.
De geldelijke bepalingen zijn gelijklopend voor de Studio's en de IBO's. Deze zijn terug te vinden op
p.12 van het huishoudelijk reglement van het lBO. Belangrijk is dat de kinderen ingeschreven zijn in
de kinderopvang van de Stad Eeklo.

Vakantieopvang
Tijdens de zemervakantie erganiseert de dienst kinderepvang van de stad Eekle eBvang in de

vakantieepvang is er steeds begeleiding uit het IBO aanwezig, Deze werden endersteund deer
meniteren en PWA medewerkers, De werking van een vakantieepvang is gelijkleBend met de werking
van het lBO, Het huisheudelijk reglement van het IBO is van teepassing bij de vakantieopvang (met

Opvanq op de school St Janneke
Op de school wordt er een gemelde opvangvorm georganiseerd die dezelfde kwaliteitsnormen
nastreeft als in de andere locaties voor buitenschoolse opvang. De opvang is er iedere dag geopend
van 7u00 tot de start van de school en na de schooluren tot 18u. Uitqezonderd op woensdaq tot 14u.
Na l4u worden de kinderen naar de Meibloem qebracht.
De volledige organisatie valt onder de bevoegdheid van het stadsbestuur van Eeklo, bijgevolg gebeurt
de facturatie door de kinderopvang van de stad Eeklo en valt deze samen met de factuur van het lBO.

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

De geldelijke bepalingen zijn gelijklopend voor de Studio's en het lBO. Belangrijk is dat de kinderen
ingeschreven zijn in de kinderopvang van de Stad Eeklo.
De werking van de opvang op de school is gelijklopend met de werking van het lBO. Het huishoudelijk
reglement van het IBO is van toepassing bij de opvang op de school (met uitzondering van de
openingsuren).
Op schoolvrije dagen en vakantiedagen is deze opvang gesloten en kunnen de kinderen worden
opgevangen in de andere locaties.

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.
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