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Juffrouw Ooievaar is een kinderdagverblijf en biedt opvang aan kinderen van 0 tot 3 jaar.  

Wij zijn open van maandag tot vrijdag, telkens van 07u30 tot 18u00. 

Gelieve ’s avonds tijdig aanwezig te zijn, ten laatste om 17u50. 

Indien u uw kindje na sluitingsuur komt afhalen zal er 11 euro aangerekend worden  

per beginnend kwartier. 

Vóór 07u30  ontvangen wij geen kinderen. Zelfs voordien binnenkomen met de verantwoordelijke is niet 

toegelaten wegens verzekering en aansprakelijkheid buiten de openingsuren. 

 

PRIJZEN 

Een volledige dag incl. alle maaltijden en tussendoortjes   = 27 euro per kind 

Een halve dag van max. 5u aanwezigheid incl. 1 hoofdmaaltijd en alle tussendoortjes  = 17 euro per kind 

Kinderen die een halve dag verblijven worden ten laatste vóór 12u30 in de voormiddag opgehaald en in de 

namiddag na 13u00 gebracht. Dit om overlapping met andere kinderen te vermijden. Afwijkingen 

hieromtrent kan enkel in overleg.  

Indien jullie spruit langer dan 5 uren blijft, zal er een volledige dag aangerekend worden. 

 

In de verdere loop van de opvangperiode kunnen tarieven aangepast worden.  

De ouders worden minstens 2 maanden op voorhand hiervan op de hoogte gebracht. 

 

 

Wij stellen alle ouders in kennis van het “attest van toezicht”. 

Juffrouw Ooievaar verbindt zich ertoe, aan de ouders deze wettelijk bepaalde fiscale attesten uit te 

reiken. Dit opdat u van het belastingsvoordeel kan genieten. 

De opvangkosten zijn momenteel fiscaal aftrekbaar tot 11,20 €/dag. Daarnaast ontvangen alle ouders 

vanaf 1 Januari 2019 een kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per volle aanwezige opvangdag.  

Vanaf aanslagjaar 2018 krijgen alleenstaande ouders met een belastbaar jaarinkomen van minder  

dan 18.000 euro een belastingvermindering voor kinderopvang van 65%  

Juffrouw Ooievaar 
Oudeheerweg 3 
9051 Sint-Denijs-Westrem 
Tel: 0471/20.95.52 
 
 

REGLEMENT 
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FINANCIEEL 

Waarborg 

Bij inschrijving wordt door ons een waarborg gevraagd die overeenkomt met het maandbedrag dat je 

betaalt voor je kind. Dit mag op het volgend rekeningnummer met vermelding van naam:  

Let op -  dit is een ander rekeningnummer dan dat van de maandelijkse betalingen. 

                    JUFFROUW OOIEVAAR 

                    BE16 0018 7525 0274 

 

Indien er sprake is van wanbetaling of niet betalen van een afrekening,  spreken wij de waarborg aan om 

de opvang van je kindje te vergoeden.  

De opvang zal dan eveneens stopgezet worden tot de betaling terug normaal gebeurt. 

 

Indien u om bepaalde redenen zou besluiten om uw kindje toch niet naar  

Juffrouw Ooievaar te brengen dan kan deze waarborg in geen geval worden teruggevorderd. 

Als alles volgens de regels verloopt, wordt deze waarborg terugbetaald wanneer je spruit de 

kinderopvang verlaat. Deze zal gestort worden binnen max. één week na vertrek van uw kind. 

 

 

MAANDELIJKSE BETALINGEN 

Op basis van de dagprijs wordt er een vast maandbedrag berekend dat,  

indien je kind 5 dagen/week ingeschreven is, op jaarbasis rekening houdt met  

36 (werkende) dagen afwezigheid omwille van verlof of ziekte. 

Het forfaitaire bedrag zal telkens betaald worden voor de maand die ingaat. 

 

Alle maandelijkse betalingen gebeuren via overschrijving tussen de 1ste en 5de van de betreffende maand 

met vermelding van naam en maand op het volgend rekeningnummer:   

    JUFFROUW OOIEVAAR  

    BE36 0018 7525 0981  

 

Vb.   Uw kind komt 3 volledige dagen per week: 

  27 euro/dag x 136 opvangdagen per jaar / 12 maanden 

    = 306 euro per maand 

uw kind komt 4 volledige dagen per week: 

  27 euro/dag x 180 opvangdagen per jaar/ 12 maanden 

    = 405 euro per maand 

uw kind komt 5 volledige dagen per week: 

  27 euro/dag x 224 opvangdagen per jaar/ 12 maanden 

    = 504 euro per maand 

  

  = het forfaitaire bedrag “504 euro” voor de maand april hebben wij ontvangen tussen de  

   1ste en de 5de dag van april 

  

LET OP: 

Bij laattijdig ontvangen betalingen (na de 5de dag van de begonnen maand) wordt er een boete  

van 11 € aangerekend. Betaal dus tijdig want dit brengt onnodige kosten met zich mee. 
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INSCHRIJVINGEN 

We schrijven enkel kinderen in die min. 3 volledige dagen per week komen. 

Een inschrijving is pas officieel als we volgende gegevens ontvangen hebben: 

 de waarborg = 1 maand opvang 

 het ondertekende reglement 

 de ingevulde inlichtingenfiche (indien kindje reeds geboren is) 

 

Als u na betaling toch beslist uw kindje NIET naar de crèche te brengen kan deze waarborg in geen 

geval terug gevorderd worden.  

 

Bij inschrijving van een toekomstig broertje of zusje van een van ons Juffrouw Ooievaar kindjes wordt 

deze opvangplaats  pas gereserveerd bij het ondertekenen van een nieuw reglement en 

het betalen van de waarborg voor jullie tweede en/of derde kind. Gebeurt dit niet, dan kan  

Juffrouw Ooievaar in geen enkele vorm aansprakelijk gesteld worden als er geen opvangplaats meer 

beschikbaar is. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEWENNING BIJ AANVANG OPVANG 

Een week voor aanvang opvang zal er in overleg een wenmoment vastgelegd worden van  

2 uurtjes op een voormiddag.  

 

Plan A: Bij moeizame gewenning, na aanvang opvang, kan er eventueel tijdelijk overgegaan worden naar 

halve dagen opvang tot uw kindje zich veilig en vertrouwd voelt (meestal maximum 2 weken). 

 

Plan B: Indien na 8 weken het kindje niet kan wennen in Juffrouw Ooievaar, dan kan samen gezocht 

worden naar mogelijke andere oplossingen in het bestwil van het kind. Denk bijvoorbeeld aan  mama/papa 

die over de middag binnen springen om jullie kind een voeding of maaltijd in de creche te komen geven en 

het kind op die manier een rustpunt bieden.  
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ZIEKTE 

Bij ziekte of afwezigheid dient u vóór 08u00 te verwittigen.  

Een telefoontje, SMS-bericht en/of voicemail worden hiervoor geldig geacht. 

 

Per kalenderjaar heeft u recht op 3 weken vrije dagen in verhouding tot het opvangplan (aantal 

ingeschreven dagen) . D.w.z. dat deze dagen vrij door de ouders verdeeld mogen worden voor gebruik van 

verlof- en ziektedagen. Indien uw kindje dus ziek is en niet naar de crèche komt, heeft u recht op vrije 

ziektedagen zonder doktersattest binnen de forfaitaire formule. 

 

Indien je kind langdurig ziek is, zal dit worden besproken. 

 

Kindjes met koorts boven 38 °C en / of besmettelijke ziektes bv.  

Bij 3x diaree en/of overgeven binnen de 24 uur, oogontsteking, zware keelontsteking, overmatig diep 

hoesten etc. kunnen we het kind niet toelaten en vragen wij om uw kindje thuis te houden.  

Indien uw kind gedurende de dag plots zéér ziek wordt, nemen we onmiddellijk contact op met de ouders, 

om dan verdere afspraken te maken.  

Wanneer jullie kind een beetje “ziekjes” is (onschuldige snotneusje, hoestje…), vertroetelen we 

hem/haar heel graag in Juffrouw Ooievaar ! 

 

Vitamines en medicatie worden enkel toegediend in overleg met de ouders en op voorschrijven van de 

arts. Ze worden duidelijk genaamtekend. Dosering en tijdstip van inname worden duidelijk opgeschreven. 

 

 

                                                         
 

 

VERZEKERING 

De opvang wordt verzekerd tijdens de openingsuren. 

Er is een verzekering afgesloten burgerlijke aansprakelijkheid + een bijkomende verzekering 

lichamelijke ongevallen. 
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VAKANTIE 

Wij zelf delen de jaarlijkse sluitingsdagen en de verlofperiode ruim op voorhand mee. 

Juffrouw Ooievaar sluit gedurende 21 werkdagen verspreid over het gehele jaar en de wettelijke 

feestdagen. Het forfaitaire bedrag werd berekend op 224 werkkdagen (i.p.v. 260 werkdagen) per jaar.   

 

Dit geeft recht op 3 bijkomende weken (in verhouding tot het opvangplan) door u vrij te  

kiezen verlof, per jaar. D.w.z. : 

 indien uw kind 3 werkdagen per week ingeschreven is, jullie recht hebben op 9 dagen verlof  

 indien uw kind 4 werkdagen per week ingeschreven is, jullie recht hebben op 12 dagen verlof  

 indien uw kind 5 werkdagen per week ingeschreven is, jullie recht hebben op 15 dagen verlof.  

 

Indien er gecombineerd méér dan 3 weken ziektedagen en eigen verlof per jaar worden opgenomen, 

kunnen deze extra dagen niet worden terugbetaald. 

 

Juffrouw Ooievaar zal elk schooljaar de eerste schooldag van het jaar gesloten zijn. 

 

1 dag of 2 dagen verlof = gelieve te verwittigen vóór 8u00.  

vanaf 3 dagen verlof = graag één maand op voorhand verwittigen 

 

BRENG- EN AFHAALMOMENTEN 

Wanneer mama of papa het kind niet kunnen komen ophalen op het afgesproken uur, worden we heel 

graag vooraf verwittigd. Wanneer uw kindje wordt opgehaald door iemand anders, dient u dit als ouder 

veiligheidshalve vooraf mee te delen. Wanneer dit niet meegedeeld werd, zal uw kind niet worden 

meegegeven. 

Wanneer je kind door onvoorziene omstandigheden niet kan komen naar de opvang, dan hebben we heel 

graag dat je ons ten laatste voor 8u00 contacteert. 

Belangrijke mededeling: er is géén snoep, koek of speelgoed toegelaten bij breng- en afhaalmomenten!  

 

TOEGANG VOORDEUR TIJDENS SLAAPMOMENTEN 

In de loop van de dag kunnen er kindjes te slapen worden gelegd in de onthaalruimte van de opvang. 

Tijdens deze momenten worden de rolgordijnen aan de voorste ramen en voordeur dicht gedaan. Indien 

dit het geval is wanneer uw kindje wordt afgehaald, vragen wij gebruik te maken van onze tuiningang. 

Deze is bereikbaar langs de parking. 

 

SLUITING WEGENS ONDERBEZETTING 

Daar Juffrouw Ooievaar een bezetting heeft van 16 kindjes, behouden wij bij een onderbezetting van 

minder dan 5 kinderen tijdens schoolvakanties, het recht om onze deuren te sluiten voor die dag mits 

vermelding vooraf aan de ouders. 
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WAT BRENGT “KLEINTJE” MEE? 

Uw kindje wordt verondersteld thuis reeds een ontbijt gekregen te hebben,   

ook bij flesvoeding. Kinderen die een halve dag (namiddag) komen, dienen reeds warm gegeten te hebben. 

- Het aantal flessenvoeding nodig per dag in doseerdoosjes. Niet klaargemaakt. 

 Graag nog een extra doosje met reservepoeder, je weet maar nooit! 

 Wij zorgen voor een lekker, gevarieerd, vitaminerijk en gezond middagmaal, vieruurtje en 

     tussendoortje voor de grotere kinderen. Het menu vind je wekelijks terug op het prikbord in de  

     gang. 

- Speciale voedingsbehoeften en -gewoonten (vegetarisch…) zijn zeker bespreekbaar. 

- Dieetvoeding brengt je liefst mee van thuis. 

-  Luiers (genaamtekend) 

- 2 tutjes (reserve voor de créche) + houder 

- Knuffel of doekje om lekker mee te nemen naar bed     

- Slaapzak 

- Reservekleedjes en hemdje 

- Speciale verzorgingszalfjes 

- Pantoffels 

- Zomerperiode: zonnehoedje of pet, zonnecrème  

 

PANTOFFELS: 

Om de speelruimte proper te houden voor ons kruipertjes hebben alle kindjes hun pantoffels aan bij 

het betreden van de speelruimte. 

 

LUIERS: 

Bij het binnenbrengen van kleine of grote hoeveelheden pampertjes vragen wij deze genaamtekend af 

te geven. 

 

KNUFFELS EN TUUTJES 

Vergeet zeker niet een reserve genaamtekende tutjes en knuffels te voorzien voor de créche die 

permanent in hun bedje kunnen blijven liggen. 

Het opgroeien gebeurt meestal in fases en dit is bij ieder kindje een unieke overgang.  

Hierbij denken wij specifiek aan “het tutje”.  

Er komt een bepaald moment bij ieder kind dat zij overdag hun tutje niet meer nodig hebben en dit 

enkel nog gebruikt wordt om te slapen. Mogen wij dan ook vragen om, zodra zo een fase zich aanbiedt 

bij uw kind, vanaf dan het tutje ’s morgens thuis al te laten afgeven of in de auto nog voor het 

binnenkomen in de créche. Dit om vele traantjes te voorkomen en te vermijden dat andere vriendjes 

hierdoor ook beginnen te wenen of verdrietig worden.  
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VERBREKING CONTRACT 

 

Opzegging vanwege de ouders na aanvang opvang 

Indien u door omstandigheden het contract met Juffrouw Ooievaar wil opzeggen na aanvang opvang, kan 

dit enkel per aangetekende zending.   

De opzegging gaat in de 1ste van de maand volgend op de postdatum van de aangetekende zending.  

U dient 3 maanden vergoeding te betalen, uw kindje wordt nog 3 maanden opgevangen. 

Indien een opzegtermijn van 3 maanden niet wordt gerespecteerd, zal een bijkomende vergoeding van 1 

maand opvang worden aangerekend.  

 

Opzegging vanwege Juffrouw Ooievaar 

Opzegging vanwege Juffrouw Ooievaar kan enkel per aangetekende zending op adres van de ouders.  

Een opzegtermijn van 3 maand zal gehanteerd worden met ingang vanaf de 1ste van de maand volgend op 

de postdatum van de aangetekende zending. De voorwaarden van een opzegging zijn onder andere:  

- weigering betaling of regelmatige laattijdige betaling 

- niet naleven van huisreglement 

- onoverbrugbare menings- en/of opvoedingsverschillen na gesprek. 

 

 
 

CONTACT 

Juffrouw Ooievaar en haar verantwoordelijken zijn telkens tijdens openingsuren te bereiken 

op telefoonnummer 0471/20.95.52 

Buiten de openingsuren kan er op de voicemail ingesproken worden of een sms-bericht verstuurd worden. 

 

Voor briefwisseling is Juffrouw Ooievaar bereikbaar te: 

Oudeheerweg 3 

9051 Sint-Denijs-Westrem 
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SAMENVATTING VERLOF over 12 maanden 

Juffrouw Ooievaar verlof         =  21 dagen 

Eigen vrij te kiezen verlof- en ziektedagen    =               15 dagen 

 

Totaal in mindering gebrachte werkdagen   =  36 dagen 

 

Let op: Alle verlofdagen zijn in verhouding met de aantal opvangdagen per week 

dat uw kind ingeschreven is in Juffrouw Ooievaar.  

 

 

BIJKOMENDE KOSTEN 

 

Maandelijks zullen de volgende kosten aangerekend worden,  

ENKEL indien deze kosten gemaakt zijn.  

- kosten voor te late betalingen van het maandelijkse forfaitair bedrag 

- laattijdig afhalen van uw spruit na 18u00 

- eventuele extra opvangdagen bij te betalen 

 

 

ALGEMEEN 

* Vertrouwelijke informatie van de ouders en familie wordt door ons niet doorverteld. 

* Tijdens het verblijf van de kinderen hebben de ouders op alle momenten toegang in alle ruimtes   

waar de kinderen verblijven. 

* Opmerkingen en klachten kunt u steeds met ons bespreken. Wij staan open voor zowel 

 positieve als negatieve kritiek. Bovendien kunt u als ouder te allen tijde klacht neerleggen bij: 

 De klachtendienst van Kind & Gezin. 

    Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel 

    Tel: 02/ 533 14 14  Fax: 02/ 534 14 48 

 

Dit reglement kan ten allen tijde aangepast worden door de verantwoordelijke van  

Juffrouw Ooievaar. De ouders worden minstens 1 maand op voorhand schriftelijk hiervan op de hoogte 

gebracht.  

Dit reglement wordt opgemaakt en ondertekend in tweevoud waarvan beide partijen verklaren een 

exemplaar in hun bezit te hebben. 

 

Naam:.................................................  

Datum: .............................................. 

Gelezen en goedgekeurd:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Voor akkoord handtekening ouders: 
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OVEREENKOMST OPVANG JUFFROUW OOIEVAAR 

 

Naam en Voornaam Kind: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam en Voornaam Ouder 1: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam en Voornaam Ouder 2: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Burgelijke stand:   Gehuwd  Wettelijk samenwonend  Feitelijk samenwonend 

 

Adres: .......................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................... 

 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 

E-mail: ......................................................................................................................................................... 

 

Verwachte bevallingsdatum of geboortedatum :…………………………………………………………………………… 

 

Start opvang voorzien vanaf: .........../........./.........................[dd/mm/jjjj]  

 

Aantal dagen:  maandag              van  u  tot   u 

    dinsdag              van  u  tot   u 

    woensdag              van  u  tot  u 

    donderdag              van  u  tot   u 

    vrijdag              van   u  tot   u 

 

Aanvangsuren zijn flexibel. 

Het einduur wordt altijd in overleg met de verantwoordelijke besproken en is bindend. 

 

Afhaling kind 
Door welke personen mag het kindje opgehaald worden? 

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

 

Einde opvang voorzien vanaf:  .........../........./.........................[dd/mm/jjjj] 

 

Naam:.................................................   Naam:................................................. 

Datum: ..............................................   Datum: .............................................. 

Voor akkoord  handtekening ouders:  Voor akkoord handtekening Juffrouw Ooievaar: 
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AANGEPASTE AFSPRAKEN INDIEN VAN TOEPASSING: 

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

Naam:.................................................    Naam:................................................. 

Datum: ..............................................    Datum: .............................................. 

Voor akkoord  handtekening ouders:   Voor akkoord handtekening Juffrouw Ooievaar: 


