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Over het huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement:




is een algemeen document dat wordt opgemaakt door de organisator van
kinderopvang;
geeft verduidelijking over de werking, de werkwijze en de rechten en de plichten van
de organisator en het gezin;
geldt voor alle opgevangen kinderen en hun gezin

De individuele overeenkomst is een overeenkomst tussen de organisator (vertegenwoordigd
door de leidinggevende van de gekozen kinderopvanglocatie) en het gezin. Deze
overeenkomst legt regelingen vast die verschillen per kind, zoals



het afgesproken opvangplan,
het toegekende aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen

Het huishoudelijk reglement wordt ondertekend voor “ontvangst en kennisneming” door de
persoon die ook de individuele overeenkomst ondertekent. Deze persoon is de
contracthouder.
Door de ondertekening van het huishoudelijk reglement verklaart de contracthouder dat hij
het huishoudelijk reglement ontvangen heeft. Het betalen van de inschrijvingsprijs (zie verder)
impliceert het akkoord van de contracthouder met de inhoud van het huishoudelijk
reglement.

*In dit huishoudelijk reglement spreken we soms alleen over hij/zijn. Waar dit staat, wordt
uiteraard ook zij/haar bedoeld, als dat van toepassing is.
** In dit huishoudelijk reglement spreken we over de ouder(s). Waar ouder(s) staat, wordt
ook de voogd of verzorger van het kind bedoeld, als dat van toepassing is.
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1. Gegevens over de organisator en de kinderopvanglocatie
Organisator
De Molenketjes vzw is organisator van de kinderdagverblijven Harlekijntje, Arion Het Molentje
en De kleine Zenne. Al deze kinderdagverblijven liggen in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek.
De Molenketjes vzw
Ninoofsesteenweg 124 A
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 412 72 41
info@demolenketjes.brussels
Ondernemingsnummer: 563.346.207
Voorzitter van de raad van bestuur is Jef Van Damme.
Algemeen directeur is Claire Sylverans (0491 86 60 27, csylverans@molenketjes.brussels)

Openingsuren en dagen
De kinderdagverblijven zijn open van maandag tot en met vrijdag van 7 uur tot 18 uur.
We vragen ouders om deze uren strikt te respecteren.

Sluitingsdagen
De leidinggevenden van de kinderdagverblijven bepalen de sluitingsdagen per opvanglocatie.
Dit gebeurt in samenspraak met de Raad van Bestuur van de vzw, in functie van het collectief
verlof voor de medewerkers. Ook op feestdagen en eventueel brugdagen kan er een sluiting
zijn.
De vakantieregeling wordt elk jaar vóór 1 februari meegedeeld aan de ouders, via een bijlage
aan het huishoudelijk reglement. Deze wordt ook uitgehangen in elk kinderdagverblijf en is
verkrijgbaar bij de leidinggevenden van de kinderdagverblijven.
De sluiting voor een pedagogische studiedag wordt minimaal één maand op voorhand
meegedeeld. Per opvanglocatie gaan er maximaal 3 pedagogische studiedagen per jaar door.
Tijdens de vakantiesluiting van uw vaste opvanglocatie kan er - mits attest van vb. de
werkgever(s) en mits er plaats is - op een andere locatie van vzw De Molenketjes een
vervangende opvangplaats geboden worden. Deze opvang moet minimaal twee maanden op
voorhand aangevraagd worden.
Er is géén vervangende opvang voor pedagogische, feest- en brugdagen.

6

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijven

De Molenketjes vzw

Opvanglocaties en contactgegevens van de voorzieningen
De dagen en wijze waarop de leidinggevenden van de kinderdagverblijven te bereiken zijn,
hangen uit in de inkomhal van elke locatie.
Kinderdagverblijf Harlekijntje
Leidinggevende: Valerie Herbits
Begijnenstraat 101
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 414 43 74 of 0494 90 75 73
harlekijntje@demolenketjes.brussels

Kinderdagverblijf De kleine Zenne
Leidinggevende: Valerie Herbits
Kleine Zennestraat 1
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 351 55 30 of 0490 49 49 59
dekleinezenne@demolenketjes.brussels
Kinderdagverblijf Arion
Leidinggevende: Lucie Feremans
Ninoofsesteenweg 124a
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 412 72 41
arion@demolenketjes.brussels
Kinderdagverblijf Het Molentje
Leidinggevende: Lucie Feremans
Jean Baptiste Decockstraat 101
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 410 06 08
hetmolentje@demolenketjes.brussels
Pedagoog kinderdagverblijven De Molenketjes
Ad interim: Freya Pols
fpols@demolenketjes.brussels

0490 49 47 87

Bereikbaarheid in noodgevallen
In geval van nood buiten de openingsuren, kan u via het secretariaat van De Molenketjes contact
opnemen:02 412 72 41

Als u geen antwoord krijgt, kan u bellen naar:
Claire Sylverans, Directeur van De Molenketjes vzw, 0491 86 60 27
7
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Rekeningnummers
Kinderdagverblijf Arion: IBAN BE22736033356647
Kinderdagverblijf De kleine Zenne: IBAN BE71736036171869
Kinderdagverblijf Harlekijntje: IBAN BE11736033356748
Kinderdagverblijf Het Molentje: IBAN BE33736033356546

Contactgegevens van Kind en Gezin
De kinderdagverblijven van De Molenketjes vzw zijn erkend door Kind en Gezin. Kind & Gezin is
een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het
welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen.
Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Kind en Gezinlijn: 078 150 100
Contactformulier Kind en Gezin: http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp
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2. Het beleid
Onze pedagogische visie
De pedagogische visie van De Molenketjes is een leidraad in de dagelijkse werking voor alle
medewerkers. Ze is gebaseerd op de algemene missie en visie van de De Molenketjes en het
Pedagogisch Raamwerk van Kind en gezin. De volledige pedagogische visie kan u opvragen bij
de leidinggevende van uw kinderdagverblijf. Hieronder leest u een verkorte versie.
Wie vangen we op?
Onze kinderdagverblijven staan open voor de opvang van álle kinderen, met het volle respect
voor de anti-discriminatiewet en het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. We
richten ons op kinderen tot ongeveer 3 jaar die nog niet naar de kleuterschool gaan.
De mogelijkheid tot opname van een kind met een specifieke zorgbehoefte zal vooraf worden
geëvalueerd door de leidinggevende van het door u gewenste kinderdagverblijf. En dit in
samenspraak met de behandelende arts van uw kind.
Een fijne plek voor elk kind
De Molenketjes wil een fijne plek zijn voor alle kinderen met en voor wie we werken. Een plek
waar kinderen graag komen, zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Een plek die prikkelt,
waar kinderen de tijd vergeten en kunnen opgaan in hun spel en activiteiten. Pas als kinderen
zich veilig en geborgen voelen, zijn ze klaar om te exploreren, te leren en te groeien. Zo leren
ze zichzelf en de wereld rondom hen kennen.
We gaan uit van het feit dat elk kind uniek is, met eigen talenten en interesses, en met een
unieke sociale en culturele context waarin het kind opgroeit. We respecteren de verschillen
tussen kinderen. Ieder kind mag zijn wie hij is en ontwikkelen op zijn eigen manier en tempo.
Onze begeleiders proberen daarom elk kind zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te geven
en mee te gaan in de eigen leefwereld van elk kind.
We gaan ervan uit dat kinderen ontdekkers zijn. Initiatief van de kinderen en het maken van
eigen keuzes wordt aangemoedigd. We besteden zorg aan een uitgebreid en gevarieerd spelen belevingsaanbod waar kinderen voor een deel zelf inhoud aan kunnen geven. Begeleiders
proberen regelmatig materiaal en activiteiten aan te bieden waar kinderen creatief en actief
mee aan de slag kunnen. De ervaring en de beleving van de kinderen vinden we belangrijker
dan het resultaat dat het oplevert.
Omdat de meeste kinderen het prettig vinden om buiten te zijn en ze buiten weer andere
ervaringen kunnen opdoen zetten we bewust in op ‘buitenspel’. Elke locatie van de opvang
beschikt over een buitenruimte waar zo veel mogelijk gebruik van gemaakt wordt. Uitstappen
worden in elk kinderdagverblijven regelmatig ingepland.
We gaan ervan uit dat kinderen graag samen zijn met anderen. Ze leren zichzelf kennen in de
ontmoeting met andere kinderen en volwassenen. Kinderen hebben in de opvang hun eerste
ruzietjes, maar smeden ook de eerste vriendschappen. Ze leren wat het is om ‘erbij te horen’.
9

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijven

De Molenketjes vzw

Begeleiders leren hen om respectvol om te gaan met elkaar. Ze bieden structuur door regels,
grenzen en afspraken die samenleven mogelijk maken.
Ouders zijn altijd welkom
Niet alleen kinderen, maar ook ouders willen we met open armen verwelkomen bij De
Molenketjes. Ouders worden gewaardeerd als eerste opvoeder van hun kind. In dialoog
proberen we steeds oog te hebben voor hun opvoedingsidealen en maatschappelijke en
culturele waarden. We vinden het van groot belang dat ouders de zorg voor hun kind in alle
vertrouwen aan onze medewerkers kunnen overlaten. Ouders ervaren zo dat groepsopvang
een aanvulling is op de opvoeding thuis met andere ervaringen en uitdagingen voor hun kind.
Door goede contacten en communicatie met de ouders, willen we dat ouders voelen dat ze er
niet alleen voorstaan. Ouders en begeleiders zijn partners in de opvoeding en leren elkaar
daartoe kennen en waarderen. De kinderopvang is zo niet alleen de plaats waar hun kind
overdag opgevangen wordt, maar ook een plek waar ouders in contact komen met
medewerkers die hun kind goed kennen en/of met wie ze zorgen en vragen kunnen delen. De
mening van ouders over het reilen en zeilen in de opvang nemen we ter harte.
Er wordt in elke deelwerking actief gezocht naar mogelijkheden om ouders deel te laten
hebben aan de werking in de opvang. We zetten aangepast aan elke deelwerking met plezier
onze deur open voor ouders. De opvang wordt zo ook een plek waar ouders andere ouders
kunnen ontmoeten.
De buurt is nooit ver weg
Onze Molenketjes-opvang zijn geen eilandjes op zich. We gaan regelmatig op stap in de buurt
van het kinderdagverblijf of de opvanglocatie en maken zo deel uit van het lokale leven.
Kinderen leren zo het Molenbeek waarin ze opgroeien kennen.
Anderzijds maken we ons op die manier ook graag zichtbaar voor ouders en gezinnen in de
buurt. Door samenwerkingen met buurtorganisaties kunnen we ons aanbod rijker maken en
meer afstemmen op de behoeften van de bewoners in de buurt.
Competente medewerkers
Geen kwalitatieve opvang zonder goed opgeleid, ervaren en tevreden personeel. Elk van onze
kinderdagverblijven wordt omkaderd door een leidinggevende en een hoofdkindbegeleider.
Onze leidinggevenden zijn gediplomeerde verpleegkundigen; onze hoofdkindbegeleiders
hebben elk een jarenlange ervaring als kindbegeleider. Daarnaast wordt elk team
ondersteund en gecoacht door een pedagoge.
Via regelmatig teamoverleg, reflectie-momenten, interne en externe studiedagen, coaching
van en functioneringsgesprekken met medewerkers creëren we tijd en ruimte om
medewerkers te ondersteunen in hun groei. Dit zowel op team- als op persoonlijk niveau.
Vragen?
Hebt u in de periode dat uw kind wordt opgevangen in één van onze kinderdagverblijven
vragen over zijn gezondheid, ontwikkeling of de activiteiten die het doet? Richt u gerust tot de
begeleid(st)ers of, voor specifieke vragen, tot de leidinggevende van het kinderdagverblijf van
uw kind. Een gesprek met onze pedagoge kan ook.
10
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Aanmelding, opname en inschrijving
Aanmelding
Alle aanvragen voor een opvangplaats worden gedaan via de centrale registratie van vzw
Samenwerken aan kinderopvang (www.kinderopvanginbrussel.be). Iedere maand worden de
aanvragen per kinderdagverblijf in kaart gebracht. De openstaande plaatsen worden dan
toegewezen volgens de geldende voorrangsregels.
Opnamebeleid
 Er is een voorrangsbeleid tot 55% voor gezinnen waarvan minstens één ouder het
Nederlands voldoende machtig is1.


-

Verder is er een decretaal bepaald voorrangsbeleid van 20% voor kinderen uit
gezinnen die tenminste aan 2 van de volgende situaties beantwoorden2:
Kinderen uit gezinnen die kinderopvang nodig hebben om te gaan werken, werk te
zoeken of een beroepsgerichte opleiding te volgen
Kinderen van een alleenstaande ouder
Kinderen uit een gezin met een laag inkomen
Pleegkinderen

Of:
-

kinderen uit een kwetsbaar gezin



Andere voorrangsgroepen:
Broers en zussen van een kind dat al in het kinderdagverblijf is ingeschreven
Kinderen die wonen in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek
Kinderen van ouders die werken bij De Molenketjes vzw, het gemeentebestuur of het
OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Kinderen van ouders die in de buurt werken

-

Graag meer info over het voorrangsbeleid van de Vlaamse overheid? Surf naar
http://www.kindengezin.be/img/toelichting-voorrangsgroepen.pdf
Inschrijving
Krijgt uw kind een plaats in één van onze kinderdagverblijven, dan kan u het inschrijven. De
inschrijving is pas definitief na betaling van 50 euro. De terugbetaling van dit bedrag gebeurt
door het in mindering te brengen op uw laatste factuur.

1

Voor meer info hierover: zie http://www.kindengezin.be/kinderopvang/nieuw-decreet/mijnveranderingen/brussel/
2

Voor de precieze definities van onderstaande termen, verwijzen we naar Kind en Gezin
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Als de opvang om redenen van overmacht (vb. medische redenen) niet doorgaat, kan u
schriftelijk om een terugbetaling vragen.
De som van 50 euro wordt gevraagd als waarborg voor:




het naleven van de reservatie van een kinderopvangplaats
het betalen van de facturen
het naleven van de opzegbepalingen

Met het betalen van de waarborg geven de ouders hun akkoord over het huishoudelijk
reglement.
Uitstel van de opvangdatum door ouders
Bij uitstel van de opvangdatum door de ouder(s), kunnen wij de opvangplaats niet garanderen.
Mogelijks is een nieuwe aanmelding nodig. Bespreek dit tijdig met de leidinggevende van het
kinderdagverblijf van uw kind.

Annulatie van de opvang(vraag)
U kan de opvang(vraag) voor uw kind annuleren, mits u dit minstens 2 maanden van tevoren doet.
Uw kind moet nog starten in de opvang: als u minder dan 2 maanden voor de afgesproken startdatum
laat weten dat uw kind toch niet naar de opvang zal komen, zal de waarborg ingehouden worden.
Uw kind startte al in de opvang: als u minder dan 2 maanden van tevoren laat weten dat uw kind de
opvang zal verlaten, factureren wij voor de duur van de annulatietermijn en volgens het aangevraagde
opvangplan. Het voorschot van 50 euro zal tevens niet terugbetaald worden.

De dagprijs
De dagprijs wordt berekend via een online-tool na registratie van het kind op
“mijnkindengezin”. De ouder(s) moeten een geldig attest inkomenstarief overmaken aan de
leidinggevende van het kinderdagverblijf van het kind. Kinderen die dit niet hebben, kunnen
niet worden opgevangen. Er kan door de voorziening, na overleg met de ouders, een attest met
maximumtarief aangemaakt worden, indien de ouders weigeren de nodige documenten te
bezorgen.
Een infobrochure met de volledige regelgeving omtrent de dagprijsbepaling is raadpleegbaar
via http://www.kindengezin.be/img/inkomenstarief-ouders.pdf
Hebt u toch nog vragen of weet u niet hoe u aan het attest inkomenstarief komt? Ga gerust
even langs bij de leidinggevende van het kinderdagverblijf van uw kind.
Opmerking: Vóór de start van de opvang, wordt een wenmoment georganiseerd (zie verder).
Wenmomenten worden georganiseerd vóór de start van de opvang. Vanaf een halve dag
aanwezigheid zonder ouders worden de wenmomenten aangerekend aan het geldende tarief.
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Afwijkingen van de normale tarieven kunnen via de leidinggevende
van uw kinderdagverblijf gemotiveerd aangevraagd worden.
Buitengewone maatregelen kunnen doorgegeven worden aan de
Raad van Bestuur van De Molenketjes vzw, dewelke dan een
beslissing neemt.

Bijkomende kosten
Bovenop de dagprijs, kunnen bijgerekende kosten aangerekend worden. Dit doen we in geval van:





Ongewettigde afwezigheid boven het toegestane aantal
Niet tijdig verwittigde afwezigheid
Eventuele medische onkosten (zie verder bij ‘Ziekte en ongeval van het kind’)
Laattijdig betalen van de opvangfacturen: na 2 kosteloze betalingsherinneringen, wordt
een incassobureau ingeschakeld.

De prijs van de bijkomende kosten staan in de bijlagen van het huishoudelijk reglement. Zij kunnen
aangepast worden aan de stijging van de consumptieprijzen.

Fiscaal attest
Wij verbinden ons ertoe u elk jaar een correct fiscaal attest af te leveren.
De FOD Financiën verbiedt het vermelden van bijkomende bedragen (vb. sanctionerende
vergoedingen) op het fiscaal attest.

Facturatie
Als ouder ontvangt u elke maand een rekening. Deze rekening moet uiterlijk binnen de 30
dagen na ontvangst betaald worden door middel van overschrijving. Bij protest van deze
facturen, dient dit protest binnen de 15 dagen na factuurdatum te worden geuit op een
gemotiveerde schriftelijke wijze. Indien slechts een gedeelte van de factuur wordt betwist,
ontslaat dit u niet om het niet-betwiste gedeelte voor vervaldag te vereffenen. In geval van
het niet naleven van de termijn, riskeert u bijkomende kosten (zie boven).
Op de rekening vind u volgende informatie:





dagprijs
aantal opvangdagen
extra kosten (vb. voor luiers)
aantal gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde afwezigheden
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Voeding
In principe ontbijten de kinderen thuis. Ook het eerste flesje wordt thuis gegeven.
Het eten in het kinderdagverblijf is aangepast aan de leeftijd en de noden van uw kind en zijn
psychomotorische ontwikkeling. Alle maaltijden worden vers bereid. In elke opvanglocatie
hangt een menu uit.
De flesvoedingen voor baby's en specifieke dieetwaren3 - met uitzondering van sojaproducten
- worden door de ouder(s) meegebracht. Als ouder(s) bezorgt u het kinderdagverblijf van uw
kind informatie over het product, de bereidingswijze en andere nodige achtergrondinformatie
over de dieetproducten. Eigen bereide maaltijden mogen we niet aanvaarden.
De flesvoedingen worden in het kinderdagverblijf bereid net voor de toediening. De ouders
zorgen voor voldoende gesteriliseerde zuigflessen, flessenwater en melkpoeder.
Voor het gebruik van moedermelk volgen we de richtlijnen van Kind & Gezin.
Indien het kind om medische redenen bepaalde voedingmiddelen niet mag eten, brengt u een
attest mee van de huisdokter of pediater waarop alle verboden voedingsmiddelen staan
vermeld. U verschaft ons de nodige achtergrondinformatie. Uiteraard wordt ook van de
ouder(s) thuis een consequente houding verwacht ten aanzien van het dieet.
Indien het kind om levensbeschouwelijke redenen bepaalde voedingsmiddelen niet mag
gebruiken, respecteren wij die keuze. In samenspraak zal er nagegaan worden of en zo ja
welke alternatieven er mogelijk zijn in het kinderdagverblijf.

Kleding en verzorging
Het ochtendtoilet gebeurt thuis. Als ouder(s) brengt u uw kind gewassen en gekleed naar de
opvang. U zorgt voor voldoende reservekleding en kleren om buiten te spelen. Elk kind heeft
een kastje voor persoonlijke spullen.
In de loop van de dag krijgen de kinderen de nodige verzorging. Bij overgevoeligheid aan ons
verzorgingsmateriaal, kan u zelf specifieke verzorgingsproducten meebrengen.

Het kinderdagverblijf begint pas met zindelijkheidstraining in overleg met de ouder(s), vanaf
het kind er klaar voor is. De kinderverzorg(st)er of leidinggevende bespreekt de aanpak en de
vorderingen van het kind met de ouder(s).
De luiers worden door het kinderdagverblijf ter beschikking gesteld en afzonderlijk op de
factuur vermeld. Indien uw kind overgevoeligheidsreacties vertoont voor de luiers die wij
gebruiken, staat het de ouders vrij om luiers van een ander merk mee te brengen. We vragen
dan wel een medisch attest van de huisarts. Voor de luiers wordt dan geen extra bijdrage
aangerekend. Als ouder zorgt u ervoor dat er altijd voldoende luiers in het kinderdagverblijf
zijn.

3

Hiervoor geeft u ons als ouder(s) een medisch attest
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Vaccinaties
In België is alleen het vaccineren tegen poliomyelitis verplicht. Maar wij vragen u om het
vaccinatieschema van Kind en Gezin te volgen.
Als uw kind niet gevaccineerd is, loopt het een risico om onvoldoende immuniteit op te
bouwen voor difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking door Heamophylus Influenzae B
en meningokokken C, mazelen, bof, rode hond en hepatitis B. Deze ziektes kunnen ernstige
verwikkelingen hebben.
Bovendien kan een kind dat niet gevaccineerd is tijdelijk drager zijn van één van deze ziekten
en mogelijks jonge zuigelingen, die nog niet gevaccineerd werden, of niet-immune (zwangere)
personen, besmetten.
Bij elke nieuwe vaccinatie, brengt u het Kind en Gezin-boekje binnen in het kinderdagverblijf
van uw kind.

Brengen en afhalen
Als ouder hebt u toegang tot de lokalen waar uw kind verblijft.
Wanneer brengt en haalt u uw kind?
De kinderen die een hele dag naar de opvang komen, verwachten we ten laatste om 9u30.
Om de rust van de peuters niet te verstoren, kunnen de kinderen niet afgehaald worden
tijdens het middagslaapje dat doorgaat tussen 12u en 14u. Voor het afhalen van uw kind,
komt u uiterlijk 10 minuten voor sluitingstijd.
Te laat?
Als u uw kind te laat afhaalt, ondertekent u het desbetreffende formulier in het
kinderdagverblijf. Na driemaal laattijdig afhalen, wordt u gevraagd een andere oplossing te
zoeken. Als het probleem van laattijdig afhalen niet stopt, kan overgegaan worden tot het
stopzetten van de opvang.
Informatie uitwisselen bij brengen of halen
Breng- en afhaalmomenten zijn een goede gelegenheid om informatie uit te wisselen met de
kinderbegeleid(st)ers. Dit kan via het heen-en-weer-schriftje, of gewoon door een babbeltje.
Wie mag uw kind afhalen?
De ouder(s) bevestig(t)(en) schriftelijk wie toelating heeft om het kind af te halen in het
kinderdagverblijf. Komt er onverwachts een andere persoon het kind afhalen, dan moet dit
steeds door de ouder(s) zelf worden gemeld. Wij zullen aan de persoon in kwestie zijn naam
en identiteitskaart vragen. Bij twijfel contacteren wij een ouder.
Een kind kan in principe niet door een minderjarige afgehaald worden. Mits schriftelijke
verklaring van de ouders kan een kind door een persoon tussen 16 en 18 jaar afgehaald
worden.
Als er twijfel is over de veiligheid van een kind bij afhalen (vb. dronkenschap van de persoon
die het kind wil afhalen), gaan we samen met die persoon op zoek naar een oplossing.
15
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Ziekte of ongeval van het kind
Uw kind is ziek
Een kind dat door ziekte niet aan de activiteiten kan deelnemen, komt beter niet naar de
opvang. Bij twijfel zullen we u een geneeskundig attest vragen waaruit blijkt dat uw kind naar
de opvang mag komen. Een lijst met ziektesymptomen waarbij uw kind zeker niet zal worden
opgevangen, vindt u in bijlage. Deze lijst neemt u best eens door met uw huisarts of pediater.
Wij dringen er bij u als ouder(s) op aan al op voorhand verschillende oplossingen te zoeken
voor als uw kind 's ochtends ziek is en dus andere opvang nodig heeft. Wil je weten wie voor
uw kind kan zorgen als het ziek is? Vraag de lijst met alternatieve opvangmogelijkheden aan
de leidinggevende van het kinderdagverblijf van uw kind.
Uw kind wordt ziek in de opvang
Als uw kind ziek wordt tijdens zijn verblijf in het kinderdagverblijf, verwittigen wij steeds een
ouder. Wanneer de ouder(s) niet te bereiken zijn, kan de verantwoordelijke beslissen beroep
te doen op een arts. De medische kosten zijn voor rekening van de ouder(s). Samen met de
ouder(s) en arts wordt de verdere aanpak besproken. In geval van twijfel is het de
leidinggevende van het kinderdagverblijf die beslist of het kind kan blijven of niet. De keuze
wordt bepaald in het belang van uw kind, dat van de andere aanwezige kinderen en in functie
van het extra werk dat de zorg voor een ziek kind vraagt van de begeleid(st)ers.
Uw kind heeft een ongeval in de opvang
Bij een ernstig ongeval of een zorgwekkende toestand, volgen wij strikt de crisisprocedure. U
kan deze procedure inkijken in het kinderdagverblijf.
Zorg ervoor dat het kinderdagverblijf van uw kind altijd uw juiste telefoon- of gsm-nummer
heeft. Het is belangrijk dat wij u snel kunnen bereiken bij een noodgeval.

Het gebruik van medicatie
In principe geven wij geen medicatie aan uw kind zonder medisch attest De ouder(s) vragen
hun arts best medicatie voor te schrijven die 's morgens en 's avonds door de ouder(s) zelf kan
worden toegediend. In bijlage vindt u hierover een brief, bestemd voor de behandelende arts
van uw kind.
Als dit niet mogelijk is, kan u toch medicatie meebrengen voor gebruik in het
kinderdagverblijf. U brengt dan ook een medisch attest mee, waarop volgende gegevens
staan: naam van het kind en het geneesmiddel, dosering, wijze van toedienen en duur van de
behandeling.
Krijgt uw kind koorts in het kinderdagverblijf? Dan bellen we u op en bekijken we samen met
u of er eenmalig een koortswerend middel zal worden gegeven.

Afwezigheid van het kind
Onze kinderdagverblijven hanteren het principe “opvang reserveren is opvang betalen “. Dit
principe is decretaal bepaald. Toch heeft iedereen de mogelijkheid om een aantal dagen
“gerechtvaardigd” afwezig te zijn. Voor deze dagen wordt géén vergoeding aangerekend.
16
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Berekening van het aantal gerechtvaardigde afwezigheden
Het aantal gerechtvaardigde afwezigheden wordt pro rata berekend:





5 dagen opvang per week = 18 gerechtvaardigde afwezigheden per jaar
4 dagen opvang per week = 15gerechtvaardigde afwezigheden per jaar
3 dagen opvang per week = 11 gerechtvaardigde afwezigheden per jaar
2 dagen opvang per week = 8 gerechtvaardigde afwezigheden per jaar

Voor een onvolledig kalenderjaar wordt het aantal “gerechtvaardigde afwezigheidsdagen”
proportioneel verminderd.
“Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen” worden verrekend op basis van de duur van de
afwezigheid. Is uw kind een halve dag afwezig op een moment waarop een volle dag
aanwezigheid voorzien was? Dan wordt een halve dag in mindering gebracht van het aantal
gerechtvaardigde afwezigheidsdagen.
Waarvoor kan u de “gerechtvaardigde afwezigheidsdagen gebruiken?
“Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen” gebruikt u als uw kind afwezig is op een dag die in het
opvangplan (zie verder) gereserveerd werd, ongeacht de reden (vb. vakantie, ziekte,
snipperdag van een ouder, opvang door grootouders …).
De collectieve sluitingsdagen van uw opvanglocatie hebben géén invloed op het aantal
“gerechtvaardigde afwezigheidsdagen”. Voor deze dagen betaalt u dus niet.
Afwezig door ziekte
De eerste 18 afwezigheidsdagen door ziekte moet u niet betalen als u een attest van uw arts
met de afwezigheidsdata afgeeft aan het kinderdagverblijf. Dit attest brengt u binnen vóór de
maandafrekening gemaakt wordt. Uiteraard wordt ook hier een pro-rata berekening gemaakt
volgens opvangplan en aantal opvangmaanden in het lopende jaar.
Afwezigheid melden
Afwezigheden moeten steeds gemeld worden. Op voorhand als dit mogelijk is. Telefonisch bij
een onverwachte gebeurtenis. Dit geldt ook als u nog beschikt over “gerechtvaardigde
afwezigheidsdagen”.
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Opzegmodaliteiten
In bepaalde gevallen kan de opvang van uw kind stopgezet worden. Bijvoorbeeld in geval van:








Onbetaalde facturen: na 2 schriftelijke verwittigingen wordt een afbetalingsplan
voorgesteld. Indien hierop niet wordt ingegaan, kan een onmiddellijke schorsing
ingaan en het verschuldigd bedrag gerechtelijk ingevorderd worden.
Herhaaldelijk laattijdig afhalen: na 2 schriftelijke verwittigingen, wordt
u per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van het feit dat het
kinderdagverblijf de opvang van uw kind beëindigt met vermelding van de reden en de
ingangsdatum. Dit is één maand na het verzenden van de brief.
Werkloosheid: in geval van plotse werkloosheid van een ouder, kan het opvangplan
van uw kind in overleg met de leidinggevende van het kinderdagverblijf aangepast
worden. Na maximum 4 maanden herbekijkt de leidinggevende de situatie samen met
de ouder(s) in functie van de voorrangsregels (zie boven).
Herhaaldelijk onverwittigde afwezigheden: indien uw kind driemaal onverwittigd
afwezig is, wordt het mogelijks uitgesloten van de opvang.

Afwijken van het opvangplan kan alleen in overleg met de leidinggevende. Misbruik leidt
mogelijks tot het stopzetten van de opvang.
Wenst u zelf de opvang van uw kind stop te zetten: zie boven ‘Annulatie van de opvang(vraag)
van uw kind’.

18

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijven

De Molenketjes vzw

3. Rechten van het gezin
Wennen
De ouders van een kind dat naar het kinderdagverblijf zal komen, hebben het recht om het
kind te laten wennen. Dit kan bij de start van de opvang, overgang naar een andere leefgroep
of na een lange afwezigheid van het kind. Per opvanglocatie is er een procedure rond het
wennen:
Kinderdagverblijf Harlekijntje


Bij start

A) Korte wenperiode
Dag 1: 1 uurtje in de leefgroep met de ouder(s) zodat zij de kans krijgen kennis te
maken met de verschillende kindbegeleiders van hun kind. Ouders kunnen dan de
noden en behoeften van hun kind bespreken.
Dag 2: 1 uurtje alleen in de leefgroep
Dag 3: ½ dag alleen in de leefgroep
Extra wenmomenten zijn steeds mogelijk na bespreking met de kindbegeleiders.
B) Lange wenperiode
Dag 1: 1 uurtje in de leefgroep met de ouder(s) zodat zij de kans krijgen kennis te
maken met de verschillende kindbegeleiders van hun kind. Ouders kunnen dan de
noden en behoeften van hun kind bespreken.
Dag 2: 1 uur met ouders of 1 uur alleen, naargelang de behoefte
Dag 3: 2 uur alleen in de leefgroep
Dag 4: ½ dag alleen in de leefgroep
Dag 5: ½ dag alleen in de leefgroep


Bij overgang naar een andere leefgroep ( +/- 18 maanden): enkele dagen vóór de
geplande overgang gaat een kinderbegeleid(st)er van de babyafdeling met het kind
regelmatig naar de peuterafdeling. Als ouder(s) kan u op dat ogenblik een bezoekje
brengen aan de nieuwe afdeling. Met vragen kan u terecht bij de
kinderbegeleid(st)ers. U leert hen dan meteen beter kennen.
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Kinderdagverblijf De kleine Zenne
 Bij start:
A) Korte wenperiode
Dag 1: 1 uurtje in de leefgroep met de ouder(s) zodat zij de kans krijgen kennis te
maken met de verschillende kindbegeleiders van hun kind. Ouders kunnen dan de
noden en behoeften van hun kind bespreken.
Dag 2: 1 uurtje alleen in de leefgroep
Dag 3: ½ dag alleen in de leefgroep
Extra wenmomenten zijn steeds mogelijk na bespreking met de kindbegeleiders.
B) Lange wenperiode
Dag 1: 1 uurtje in de leefgroep met de ouder(s) zodat zij de kans krijgen kennis te
maken met de verschillende kindbegeleiders van hun kind. Ouders kunnen dan de
noden en behoeften van hun kind bespreken.
Dag 2: 1 uur met ouders of 1 uur alleen, naargelang de behoefte
Dag 3: 2 uur alleen in de leefgroep
Dag 4: ½ dag alleen in de leefgroep
Dag 5: ½ dag alleen in de leefgroep
In kinderdagverblijf De kleine Zenne werken we met leefgroepen waarin baby’s, kruipers en
peuters samen worden opgevangen. Het kind blijft dus heel zijn verblijf in het
kinderdagverblijf in dezelfde leefgroep.
Kinderdagverblijven Arion en Het Molentje
 Bij start: een eerste wenmoment in de leefgroep van 1 á 2 uurtjes, met de ouder(s). De
ouder(s) maken kennis met het dagverloop en kunnen de noden en behoeften van het
kind bespreken.
Vervolgens kan het kind nog maximaal twee keer enkele uren zonder de ouder(s)
wennen. Hiervoor vragen we geen opvangprijs. Voor wenmomenten van een halve dag
vragen we wel een vergoeding.


De overgang naar een andere leefgroep is uitgewerkt in een procedure. Deze wordt
met de ouder(s) besproken in de periode van de overstap. De wenperiode is zo’n 1 á 2
weken.

Toegang tot alle ruimtes waar een kind opgevangen wordt
Als ouder hebt u toegang tot alle lokalen waar uw kind verblijft. Bezoekt u graag de rustruimte
van uw kind? Dat kan, maar alleen als er geen kinderen aan het slapen zijn.
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Klachten
Niet tevreden over iets? Wij horen het graag.
We nodigen u in eerste instantie uit eventuele dingen waaromtrent u zich vragen stelt of

waarmee u niet akkoord gaat, in een zo vroeg mogelijk stadium aan te kaarten bij de
begeleid(st)er(s) van uw kind. Zij proberen samen met u tot een oplossing te komen. U kan uw
klacht ook mondeling of schriftelijk overmaken aan de leidinggevende van het
kinderdagverblijf.
Als dit niet leidt tot een akkoord, kan u terecht bij de directeur van de vzw De Molenketjes
(Claire Sylverans, csylverans@demolenketjes.brussels).
Wanneer er geen vergelijk komt, kan u terecht bij een lid van het organiserend bestuur of bij
de klachtendienst van Kind & Gezin:
02 533 14 14
klachtendienst@kindengezin.be

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
De Molenketjes vzw garandeert u dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier
geregistreerd, behandeld en beantwoord wordt. In het kwaliteitshandboek wordt de geldende
procedure inzake klachtenbehandeling beschreven.

Privacy
Het gezin heeft het recht op de bescherming van de persoonsgegevens die de organisator
verwerkt.
De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden alleen gebruikt in het kader
van kinderopvang. Die gegevens kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door
de betrokkenen. Ze worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn in functie van
de naleving van de toepasselijke regelgeving.
De organisator verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de
persoonsgegevens te waarborgen.
In het kinderdagverblijf kunnen foto- of filmopnames gemaakt worden van bijvoorbeeld
verjaardagsfeestjes, leuke activiteiten of andere speciale gebeurtenissen. Op de individuele
overeenkomst geeft u als ouder(s) aan of wij foto’s van uw kind mogen maken en/of
gebruiken voor bijvoorbeeld een brochure.
Zie ook bijlagen 5 en 6, ‘Privacyverklaring’ en ‘Toestemming voor beeldmateriaal’
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4. Bijkomende informatie
Verzekering
De Molenketjes vzw heeft een verzekering afgesloten voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de
kinderbegeleid(st)ers, de kinderen en de verantwoordelijken en een verzekering tegen lichamelijke
ongevallen voor de opgevangen kinderen tijdens hun verblijf in de opvanglocatie.
Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 u na de feiten gebeuren bij de leidinggevende
van het kinderdagverblijf. Zij brengt de verzekeringsmaatschappij op de hoogte.

Gegevens verzekeringsmaatschappij
Ethias
Prins Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
Polisnummer: 45.332.660

Inlichtingenfiche van het kind
Voor ieder kind in de opvang wordt een inlichtingenfiche opgemaakt. Deze fiche bevat
volgende gegevens:




Naam, adres, telefoonnummer(s) van de ouder(s) en andere personen die voor het
kind zorgen
Naam, adres en telefoonnummer van de behandelende arts
Medisch noodzakelijke informatie

De inlichtingenfiche is altijd beschikbaar bij de kindbegeleid(st)er van uw kind. Als ouder(s)
hebt u op elk moment het recht om de inlichtingenfiche van uw kind in te kijken en te
verbeteren.
Aanwezigheidsregister
De aanwezigheidsregistratie gebeurt via tablets. De kindbegeleider van uw kind registreert
daarop het tijdstip waarop uw kindje gebracht en afgehaald wordt. De tijdsaanduiding wordt
genoteerd in uren en minuten. U kan op uw factuur zien wanneer uw kind precies aanwezig
was in het kinderdagverblijf.
Bij problemen met de digitale tijdsregistratie gebeurt de aanwezigheidsregistratie op papier.

Kwaliteitshandboek
Elk kinderdagverblijf van vzw De Molenketjes beschikt over een kwaliteitshandboek. Hierin
wordt de visie en de missie van het kinderdagverblijf omschreven alsook de verschillende
procedures over bijvoorbeeld opvolging, veiligheid en inzet van personeel.
Neem u het kwaliteitshandboek graag eens door? Vraag het gerust aan de leidinggevende van
het kinderdagverblijf van uw kind.
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Wijziging van het huishoudelijk reglement
Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van De Molenketjes
vzw op 2 maart 2021. Het werd opgesteld volgens de geldende regelgeving en richtlijnen van
Kind en Gezin.
Mogelijks worden er in de toekomst wijzigingen aangebracht.
Elke wijziging ten nadele van het gezin, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van het prijsbeleid,
wordt minstens 2 maanden vóór de wijziging ingaat schriftelijk meegedeeld. In dit geval hebt
u het recht om de schriftelijke overeenkomst zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding
op te zeggen, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen de 2 maanden nadat u op de hoogte
gebracht werd van het gewijzigde beleid.
De termijn van 2 maanden geldt niet voor de wijzigingen die verplicht moeten opgenomen
worden volgens de regelgeving van Kind en Gezin.
Een wijziging van het huishoudelijk reglement kan nooit direct invloed hebben op afgesloten
schriftelijke overeenkomsten.
Als het huishoudelijk reglement wijzigt en u de opvang verder wil zetten, dan zullen we u
vragen het gewijzigde huishoudelijk reglement te ondertekenen voor ontvangst en
kennisneming.
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Bijlage1: Bijkomende kosten
Luiers
€ 1.00 voor volledige dag opvang;
€ 0.50 voor ½ dagopvang

Ongerechtvaardigde afwezigheden
Volle dag: dagtarief
Halve dag: halve dagtarief
Eventuele medische onkosten
zie rubriek “ziekte en ongeval van het kind” in het huishoudelijk reglement
Niet tijdig verwittigde afwezigheid
2,5 euro
Laattijdig betalen van de opvangfactuur
De kostprijs van het incassobureau wordt door gefactureerd aan de ouders: 10% op jaarbasis
alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag met een
minimum van 25€
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Bijlage 2: Wie mag uw kind afhalen?

Noteer hieronder naam en voornaam van de mensen die uw kind mogen afhalen. Noteer erbij welke
relatie deze personen hebben tot uw kind.

Naam

Voornaam

Relatie tot het kind

Handtekening moeder/vader/voogd en datum
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Bijlage 3: Formulier afhalen door minderjarige

ATTEST VAN VERANTWOORDELIJKHEID

Ik, ondergetekende……………………………………………………………………………………….vader/moeder/voogd van
het kind…………………………………………………………………….. geef met dit schrijven de toelating aan het
kinderdagverblijf …………………………………..om mijn zoon/dochter toe te vertrouwen aan de
minderjarige (minimumleeftijd 16 jaar)…………………………………………………………………….. en dit volledig
onder mijn eigen verantwoordelijkheid.

Gedaan op………………………..

Geldig tot…………………………….

Handtekening
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Bijlage 4: Toedienen van medicatie in het kinderdagverblijf

Betreft : Aanvulling op thema « medicatie », zie huishoudelijk reglement.

Ik, ……………………………….. moeder/vader/voogd van ……………………………. ben op de hoogte dat er geen
medicatie wordt toegediend in het kinderdagverblijf zonder medisch voorschrift.
Het kinderdagverblijf verzoekt de ouders om hun arts te vragen om bij voorkeur medicatie voor te
schrijven die ’s morgens en ’s avonds kan toegediend worden.
Ik ben op de hoogte dat binnen het kinderdagverblijf wel medicinale zalven gebruikt worden die
extern op de huid worden aangebracht (zoals luierzalf, inotyol (zinkpreparaten) of hirudoïd).
Als allergische reacties gekend zijn tegen een zalf, zal ik dit ook meedelen aan het kinderdagverblijf.
Antibiotica, zalven met cortisonen of mond-, neus en oorpreparaten kunnen enkel mits medisch
voorschrift worden toegediend.

Ik ga weliswaar akkoord dat er uitzonderlijk medicatie wordt toegediend aan mijn kind, bij een
verhoging van de lichaamstemperatuur boven de 38,5°. Dit enkel nadat er telefonisch overleg is
geweest en in onderling overleg beslist wordt om een koortswerend middel toe te dienen.
Deze medicatie betreft enkel het toedienen van een koortswerend middel.
Ik zal het kinderdagverblijf ook op de hoogte houden van de gezondheidstoestand van mijn kind en
van mogelijke allergieën.

Handtekening en datum
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Bijlage 5: Privacyverklaring

Privacyverklaring voor ouders (kinderdagverblijven)

Identiteit
De Molenketjes vzw heeft verschillende persoonsgegevens van het gezin en het kind nodig voor haar
opvangactiviteiten.
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden gebruikt voor:


de klantenadministratie;



de facturatie;



de naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang;



de ontwikkeling van een beleid;



de naleving van de subsidievoorwaarden;

Rechtsgrond
We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van artikel 24 van het decreet van 20 april 2012
houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters. Hierin staat welke gegevens we
nodig hebben.
Foto’s of filmpjes verwerken we op basis van de toestemming die u als ouder al dan niet geeft voor
het gebruik van beelden (cfr. Bijlage ‘Toestemming voor beeldmateriaal’ in het huishoudelijk
reglement kinderdagverblijven).

Recht van het gezin


U kan de gegevens van u of uw kind op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de
verwerking ervan laten beperken.



U kan een kopie van uw persoonsgegevens vragen.



Als u verandert van opvang, kan u vragen om uw gegevens door te geven aan een nieuwe
kinderopvanglocatie.

Stuur daarvoor een e-mail naar info@demolenketjes.brussels .

Bewaarperiode
Uw gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de
toepasselijke regelgeving.
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Vertrouwelijkheid
We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te
waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016. Dit geldt zowel voor de verwerking door onze
opvang als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze
persoonsgegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

Overmaken aan derden
Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan
Kind en Gezin en de Zorginspectie.

Verwerkingsregister
In ons verwerkingsregister vindt u meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Ook
de wettelijke en andere grondslagen en de bewaartermijnen vindt u daar.

Meer weten
De privacyverplichtingen zijn opgelegd door Europa. Voor mee info kan u terecht bij de
Privacycommissie.

Handtekening moeder/vader/voogd en datum
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Bijlage 6: Toestemming voor beeldmateriaal
Algemeen beeldmateriaal (=niet gericht4)
In de opvang worden foto’s en fillmpjes van groepsactiviteiten gemaakt, al dan niet met ouders, die
gebruikt worden om:




Om in het algemeen informatie te verstrekken over de activiteiten en de werking van de
opvang. Deze beelden worden publiek gemaakt via de website en de facebookpagina van De
Molenketjes, de digitale medewerkersnieuwsbrief, het activiteitenverslag en infofolders.
Als pedagogisch werkmateriaal. In dat verband worden ze gebruikt tijdens pedagogische
coachingsgesprekken met medewerkers.

Portretten (=gericht beeldmateriaal5)
Ik/wij, ouder(s) (wettelijke vertegenwoordigers) van …………………………………………………………………
verklaren dat de opvang beelden die ons kind portretteren:











WEL/NIET mag ophangen in de ruimtes van de kinderopvanglocatie of als geschenk mag
meegeven aan de ouders om aan ouders en bezoekers te tonen hoe het eraan toe gaat in de
kinderopvang;
WEL/NIET mag ophangen op de kast in de badkamer, boven het bedje, boven de kapstok als
herkenningspunt voor kinderen en ouders;
WEL/NIET mag delen met een gesloten facebookgroep waarvan de toegang beperkt is tot
ouders en kinderbegeleiders om hen te informeren over de activiteiten en de werking van de
kinderopvang;
WEL/NIET mag plaatsen op de openbare website om de werking van de kinderopvang bekend
te maken aan een ruimer publiek;
WEL/NIET mag plaatsen in gedrukte publicaties zoals een activiteitenverslag of een
nieuwsbrief om de werking van de kinderopvang bekend te maken aan een ruimer publiek;
WEL/NIET mag gebruiken voor interne vorming van zijn medewerkers om de kwaliteit van de
werking te verbeteren;
WEL/NIET mag gebruiken in de media, bv. in een krantenartikel of een televisieuitzending om
aspecten van de kinderopvang bekend te maken aan een ruimer publiek;
WEL/NIET mogen gebruikt worden door stagelopende leerlingen voor schoolopdrachten.

Bewaartijd
De opvang bewaart het beeldmateriaal 5 jaar voor actief gebruik (vb. op website, publicaties). Ouder
beeldmateriaal wordt enkel bewaard in het archief, omwille van de documenterende waarde.

4 “Niet-gericht” beeldmateriaal zijn beelden die een algemene, spontane en niet geposeerde
sfeeropname weergeven zonder daaruit één of enkele personen eruit te lichten. Een groepsfoto van
een leefgroep tijdens een activiteit is hier een voorbeeld van.
5 Een “gericht” beeld slaat vooral op
 een beeld van een individu;
 een beeld waarin één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht;
 wanneer voor een afbeelding geposeerd wordt. Bv. de klas/groepsfoto of een individuele foto
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Algemene informatie




Wat je als ouder vandaag beslist staat niet noodzakelijk vast voor de volledige opvangperiode. Je
kan op elk moment je beslissing herzien.
Je hebt het recht beeldmateriaal van jouw kind te laten verwijderen van alle door de opvang
beheerde media, zonder opgave van de reden.
Je hebt recht op informatie, toegang, verbetering en verzet (zie ook privacyverklaring in het
huishoudelijk reglement).

Wil je je rechten uitoefenen of heb je nog vragen? Contacteer hiervoor de verantwoordelijke.

Naam en handtekening van de moeder/vader/voogd

………………………………………………………………

………………………………………………………

Datum:

………………………………………
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