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Bijlage 1 

 

REGLEMENT VOOR- en NASCHOOLSE OPVANG (georganiseerd door  

Gemeentebestuur GOOIK)  
 
 
 

 

BUITENSCHOOLSE  
KINDEROPVANG 

 

 

TIJDENS SCHOOLDAGEN 

 

VOOR WIE? 

 

De opvang wordt ingericht voor leerlingen van het gemeentelijk of vrij onderwijs in Gooik.  

Zij moeten zich voor de aanvang of onmiddellijk na het beëindigen van de lessen naar het 

lokaal begeven waar de opvang plaats vindt en zich melden bij de opvangverantwoordelijke.  

Zodra men de school verlaten heeft, zal men niet meer toegelaten worden tot de 

opvang. (Uitzonderingen bij bepaalde buitenschoolse activiteiten zijn mogelijk maar 

dienen vooraf gemeld te worden aan de opvangverantwoordelijke)  

Indien er vervoer van de leerlingen voorzien wordt van de opvang naar de school en/of 

omgekeerd, zijn de leerlingen verplicht de bus te nemen in het kader van de contractuele 

aansprakelijkheid met betrekking tot de verzekeringspolis. Elke uitzondering op dit reglement 

kan steeds gevraagd worden bij het College van Burgemeester en Schepenen.  

Bij abnormale gedragingen behoudt het College van Burgemeester en Schepenen zich het 

recht om leerlingen te weigeren. 
 
 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG, WAT IS DAT? 

 

De kinderopvang valt onder vrije tijd, wat inhoudt dat kinderen hun activiteiten in de opvang zelf 

mogen kiezen. Er wordt gevarieerd spelmateriaal aangeboden voor kleuters en lagere 

schoolkinderen. Er worden af en toe ook activiteiten aangeboden waar de kinderen vrij kunnen aan 

deelnemen. Onze organisatie zorgt ervoor dat de kinderen de kans krijgen hun huistaken te maken.  
Huiswerkbegeleiding wordt niet voorzien in de opvang! 

 

Op alle locaties is er ‘s morgens opvang voorzien vanaf 06u30 tot de start van de school.  

Op alle locaties is er in de namiddag opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 

het einde van de lessen tot 18u30. 

 

Op woensdag is er opvang vanaf het einde van de lessen tot 12u45, daarna Multimove in sporthal 

tot 14u30 ( busvervoer voorzien door de gemeente ) en aansluitend opvang tot 18u30 in de 

school van strijland. 

 

(Meer info in het huishoudelijk reglement) 
 

  
WAAR EN WANNEER?  
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  De opvang gaat door op volgende locaties:   

-   Gooik centrum: Bronnenweg 2 tel: 0476/57 73 29 

-    Oetingen: Kloosterstraat 2 tel: 054/56 83 30 

-    Kester: Bruneaustraat 61 tel: 0477/91 15 01 

-    Strijland: Strijlandstraat 40 tel: 0498/40 93 89 

-   Leerbeek (namiddag): Winnepenninckxstraat 1 tel: 02/532 46 99 

-   Leerbeek (ochtend): Winnepenninckxstraat 3 tel: 02/581 06 66 
 

 

Ouders worden verzocht de uren te respecteren. Bij nalatigheid behoudt het College van 

Burgemeester en Schepenen zich het recht om de opvang van de betrokken leerling(en) 

te weigeren. 

 

DE OUDERBIJDRAGE 

 

De opvang is verplicht betalend. De tarieven zijn vastgelegd op 0,50 euro per half uur en 

per kind.  

De opvangverantwoordelijke houdt aan de hand van een scansysteem de aanwezige tijd bij. (Na 

18u30 vallen de kinderen niet meer onder onze verzekering. Bij 3 keer laattijdig ophalen, wordt er 

een extra bijdrage van 5 euro aangerekend.) De kinderen worden bij aankomst ingescand en bij 

het verlaten van de opvang uitgescand. Een kind is verzekerd nadat het bij de 

opvangverantwoordelijke is aangemeld. 
 

Het eerste half uur voor en na de schooluren is gratis. Per gezin moet er slechts voor 2 kinderen 

betaald worden, vanaf het derde kind is het gratis (indien deze alle 3 gelijktijdig aanwezig zijn). 

De gemeente factureert 2-maandelijks de kosten. Indien de kosten lager zijn dan €5 wordt het 

bedrag opgespaard voor de volgende factuur, eind juni worden alle openstaande kosten 

gefactureerd. Voor aanvraag van een sociaal tarief kan u steeds terecht bij het OCMW Gooik, 

Ninoofsesteenweg 182, 1755 Gooik - Sociale Dienst, tel: 02/454 04 30, fax: 02/532 10 27 

 
 

 

TIJDENS VAKANTIES EN FACULTATIEVE VERLOFDAGEN 

 

VOOR WIE ? 

 

De opvang tijdens vakanties en facultatieve verlofdagen wordt ingericht voor leerlingen van 

het gemeentelijk of vrij onderwijs in Gooik. 

 

WAAR EN WANNEER? 

 

Er is opvang tijdens vakantieperiodes en op facultatieve verlofdagen van de school, voor zover 

de Gooikse speelpleinwerking ’t Foensjske tijdens deze vakantieperiodes niet wordt ingericht.  

De locatie van de vakantieopvang wordt steeds vooraf via de nieuwsbrief meegedeeld.  

De opvang start om 6.30 uur en eindigt om 18.30 uur. Kinderen moeten aanwezig zijn vóór 

9.00 uur. Kinderen die later toekomen zullen niet meer toegelaten worden tot de opvang. 
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Ouders worden verzocht de uren te respecteren. Bij nalatigheid houdt het College 

van Burgemeester en Schepenen zich het recht voor om af de opvang van de 

betrokken leerling(en) te weigeren. 

 

OUDERBIJDRAGE 

 

De opvang is verplicht betalend.  

De tarieven zijn vastgelegd op 2,75 euro per dag en per kind.  

De opvangverantwoordelijke scant de namen van de kinderen.  

Elk kind is verzekerd nadat het bij de opvangverantwoordelijke aangemeld is.  
Bij 3 keer laattijdig brengen en/of ophalen, wordt er een extra bijdrage van 5 

euro aangerekend.  

Per gezin betaalt men slechts voor 2 kinderen, vanaf het derde kind is het gratis (indien allen 

gelijktijdig aanwezig).  

De kosten voor deze opvang worden samen met de opvang op schooldagen tweemaandelijks door 

de gemeente gefactureerd.  

Voor aanvraag van een sociaal tarief kan u steeds terecht bij het OCMW Gooik, Ninoofsesteenweg 

182, 1755 Gooik - Sociale Dienst, tel : 02/454.04.30, fax : 02/532.10.27.  

 

OPGELET!!!  

 

De ouders brengen hun kinderen ’s ochtends en halen hen in de namiddag en ’s avonds op bij de 

opvangverantwoordelijke !!! 
 

De opvangverantwoordelijke mag géén kinderen alleen laten vertrekken uit de opvang. Enkel wanneer de 

ouder hiervoor een schriftelijke toestemming op het daarvoor voorziene document (te verkrijgen in de 

opvang) bezorgen, kan hieromtrent een uitzondering gemaakt worden. Kinderen die alleen naar de opvang 

komen melden zich onmiddellijk aan bij de opvangverantwoordelijke. Fietsen worden eerst op de voorziene 

plaats gezet. 

Bij vragen, klachten en/of bevindingen kan u steeds terecht bij de coördinator: tel: 0497 50 64 10 of 

bko@gooik.be 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit reglement werd goedgekeurd op het College van Burgemeester en Schepenen van 13 augustus 

2013 en vervangt alle voorgaande reglementen. 
 
 

 

De Secretaris, i.o. 

Eric Van Snick 

 
 
 

 

De Schepen van Gezin, 

Simon De Boeck 

 
 
 

 

De Burgemeester, 

Michel Doomst
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