Wat ?

Tarieven

Inschrijvingen

Opvang voor kleuters en kinderen van de lagere
school die in Schelle wonen en/of er schoollopen,
vóór en ná de schooluren en tijdens de schoolvrije
dagen.

Schooldagen

Elk gezin registreert zich éénmalig vóór het eerste
opvangmoment via de gemeentelijke website.
Indien u niet over internet beschikt kan dit bij de
verantwoordelijke. Zij is hiervoor elke maandag tot
sluitingstijd aanwezig in de opvang of u kan
telefonisch een afspraak maken.

Waarom ?
Opdat de ouders hun kinderen kunnen
toevertrouwen aan :
- een veilige opvangplaats met een huiselijke
sfeer,
- een ruimte waar de nadruk ligt op het spel,
sociale ontwikkeling en zelfontplooiing,
- mensen die hiervoor speciaal opgeleid en
bestendig aanwezig zijn.

Wanneer ?
- vóór en ná de schooluren,
-

van 07u00 tot 08u00 en
van 16u00 tot 18u30
woensdagnamiddag,
van 12u05 tot 18u30
schoolvrije dagen en vakanties,
van 07u00 tot 18u30
niet tijdens de weekends, op brugdagen en op
feestdagen
Jaarlijkse sluiting van 25 december tot en met 2
januari.

voor- en naschools
€ 0,90 per begonnen ½ u
woensdagnamiddagen € 0,90 per begonnen ½ u
of vakantietarief - voordeligste tarief wordt gehanteerd

Schoolvrije dagen en vakanties
minder dan 3 uur
€ 4,00
tussen 3 en 6 uur
€ 6,75
meer dan 6 uur
€ 12,75
Tussendoortje (koek/fruit/water/melk) GRATIS
Fruitdagen schoolperiode = dinsdag&donderdag
vakantieperiode = dinsdag&woensdag

Verminderd tarief
25% vermindering op het totaalbedrag bij
gelijktijdige aanwezigheid van kinderen uit
hetzelfde gezin
50% vermindering (sociaal tarief)
indien uw inkomen niet hoger ligt dan € 18.000 +
3.332,74 per persoon ten laste
OF als u in collectieve schuldbemiddeling zit
OF als u over een OCMW-verslag beschikt dat
de financiële toestand rechtvaardigt.
In zeer uitzonderlijke gevallen kan de opvang
gratis zijn.Om hier aanspraak op te kunnen
maken dient u contact op te nemen met de
verantwoordelijke die u zal begeleiden met het
nodige papierwerk.

Betalingswijze
Er wordt maandelijks een factuuroverzicht naar de
ouders gestuurd via mail. Betaling gebeurt
maandelijks, bij voorkeur via bank -domiciliëring.
Als u dicht echter wenst, kan u eveneens via
overschrijving betalen.

Opgelet !
U dient ook voor ELK opvangmoment online in te
schrijven. Meer info hierover in het huishoudelijk
reglement. Indien u niet over internet beschikt, kan
dit bij de verantwoordelijke.
Geplande uitstappen worden tijdig aan de ouders
meegedeeld; mogelijke meerkosten worden
gefactureerd en worden enkel terugbetaald bij
voorlegging van een doktersattest.

Verplaatsingen
Van en naar de scholen
De kinderen vertrekken om 8u00 onder
begeleiding naar de scholen.
De kinderbegeleiders halen ook de kinderen af
die naschools in de opvang blijven. Kinderen die
met de fiets komen, stappen achteraan de rij met
hun fiets.
Voor de veiligheid van uw kind wordt er gevraagd
uw kind niet uit de rij te halen tijdens het traject
school - Schellebel, maar wel uw kind óf aan de
school óf aan de Schellebel op te halen. Kinderen
die ná einde van de schooluren nog in de school
zijn, maar nog net vóór het vertrek van de
Schellebelrij opgehaald worden of kinderen die
aan de deur van de Schellebel opgehaald, betalen
½ u opvang.

Naschoolse activiteiten in Schelle
Indien de activiteit start vóór 16u30, mag het kind
onmiddellijk na de schooluren rechtstreeks naar
de activiteit gaan.
Voor activiteiten die ná 16u30 starten, moet het
kind eerst meegaan naar de opvang. Eén van de
kinderbegeleiders brengt het kind dan naar de
activiteit, als deze in Schelle doorgaat (uitgezonderd
verre verplaatsingen zoals vb. Studio 100,…) , mits
schriftelijke toestemming van de ouders. Deze
toestemming dient jaarlijks hernieuwd te

worden. Opgelet: wij brengen kinderen alleen naar
gezamenlijke groepsactiviteiten (niet naar tandarts,
logopedist,…)

Door wie ?
De buitenschoolse kinderopvang “De Schellebel”
wordt georganiseerd door het gemeentebestuur
van Schelle en staat onder toezicht van Kind en
Gezin.

Waar ?
DE SCHELLEBEL
Provinciale Steenweg, 207-209
2627 SCHELLE
Tel. 03 877 41 17
E-mail: schellebel@schelle.be

Vragen ?
Lokale verantwoordelijke kinderopvang
Provinciale Steenweg, 207-209
2627 SCHELLE
Tel. 03 877 41 17 (De Schellebel)
U kan met al uw vragen terecht bij de
verantwoordelijke (Eva Uyttendaele) en de
administratief medewerkster (Joni Dewaelheyns)
op maandag tot 18:30 of na afspraak.
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