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Beste ouder(s),
Vanaf maandag 19/02/2018 wordt de voor- en naschoolse opvang nog duidelijker
opgesplitst in kleuteropvang en opvang van de lagere schoolkinderen.
Voor alle ouders met kleuters op onze school:
Heilig Hart uit Kortrijk (een organisatie van Kind en Gezin) neemt de voor- en naschoolse
opvang over voor de hele kleuterafdeling. Dit wil zeggen dat wij na de krokusvakantie 3
nieuwe kinderverzorgers verwelkomen in het opvangteam. Zij werken volgens de afspraken
gemaakt met Kind en Gezin. Gerichte, begeleide activiteiten worden aan alle kleuters
aangeboden. De opvang vindt gewoon op onze school plaats.
In de boekentas van elke kleuter vindt u een inlichtingenfiche die standaard is bij Heilig Hart.
Gelieve die voor uw kleuter(s) in te vullen en zo snel mogelijk aan de klasleerkracht te
bezorgen.
Voor alle ouders met een lager schoolkind op onze school:
De overname van de opvang voor het kleuter betekent dat extra begeleiders beschikbaar
zijn voor de voor- en naschoolse opvang van onze lagere afdeling. Na de krokusvakantie
zullen ook voor deze kinderen keuze-activiteiten worden aangeboden die sterk begeleid
zullen worden door onze medewerkers.
Brengt dit wijzigingen met zich mee?
Dankzij de goede samenwerking met het team en de directie van Heilig Hart slaagden wij
erin de afspraken van de school en de afspraken binnen Heilig Hart op elkaar af te stemmen.
Concreet betekent dit dat alle eerdere afspraken (uurregeling, vieruurtje, afmelden bij
ophalen, derde/vierde kind gratis opvang …) behouden blijven.
Echter, één kleine wijziging werd doorgevoerd:
Tot op heden werkten wij met begonnen kwartiertjes. Per begonnen kwartier werd 0,45ct
aangerekend. Na de krokusvakantie wijzigt dit systeem voor zowel kleuter als lager.
Per begonnen halfuur zal 0,90ct gerekend worden. De prijs blijft dus onveranderd maar er
zit een ander systeem achter.
De maandelijkse facturatie en het fiscaal attest voor opvang voor de lagere afdeling zal
vanuit de school komen.
De maandelijkse facturatie van de opvang en het fiscaal attest voor de kleuterafdeling voor
opvang zal vanuit Heilig Hart komen.
De opvang van de kinderen (lager en kleuter) over de middag blijft onveranderd (= totale organisatie van de school)

Met vragen of opmerkingen kan u steeds bij ons terecht.
Hélène Holvoet
Directeur Sint-Jan Berchmans Basisschool Avelgem

