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                              Inschrijvingen en opnamebeleid: 

 
 
Ons groepsopvang voorziet in de opvang van kinderen tussen 0 jaar en 12 jaar.  

We hebben een opvangcapaciteit van 23 kinderen.  

We werken met de volgende leefgroepen (leeftijdsgroepen): 

- De babygroep: van 0 tot ongeveer 12 maanden  

- De dreumes en peutergroep: van 12 maanden tot 2,5 à 3 jaar 

 

Tijdens de schoolvakanties zijn de ( eventuele) broertjes en/of zusjes van de kindjes ook welkom. 

De inschrijving vindt plaats bij de verantwoordelijke Mireille Segers.  

Inschrijvingen gebeuren enkel na afspraak.  

 Tijdens deze eerste kennismaking met de groepsopvang kan u kennis maken met de opvang, onze werking 

en ons opname- & kwaliteitsbeleid. Wij bespreken het huishoudelijk reglement en beantwoorden uw 

vragen. U krijgt als ouder dan ook de kans om kennis te maken met de verantwoordelijke, het personeel en 

om de omgeving te verkennen waar de kinderen verblijven.  

 

 Bij de inschrijving (tweede afspraak) wordt een overeenkomst ondertekend voor akkoord.  

Er wordt een opnameplan ingevuld dat moet gerespecteerd worden en de  betaling van de waarborg wordt 

geregeld.  U ontvangt een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst. Na betaling van de waarborg is 

de opvangplaats schriftelijk gegarandeerd. Bij de inschrijving ontvangt u ( via mail) van ons een 

informatiebrief i.v.m. het I.K.G. systeem. 

 

 Na de geboorte van het kindje of een paar weken voor de startdatum wordt er een derde afspraak 

vastgelegd. De ouders komen dan langs met hun kindje in het groepsopvang, om de praktische afspraken in 

verband met de start van de opvang te regelen: administratief, voeding en verzorging, medische begeleiding 

en specifieke vragen.  De inlichtingenfiche en huidig verloop van de dag wordt op dat moment samen 

ingevuld.  

 

 Er worden enkele wenmomenten afgesproken in de week voor de startdatum. Het wennen van kinderen 

aan de opvang is een belangrijk aandachtspunt. We vinden het heel belangrijk dat uw kindje voor de start 

van de opvang een aantal keer in het pirateneiland komt wennen. Startend van een aantal uur en zo 

opbouwend naar een volledige dag. Op die manier krijgt uw kindje de kans om rustig kennis te maken met 

een volledige nieuwe omgeving en nieuwe mensen. We proberen zoveel mogelijk het dagverloop van thuis 

over te nemen. 

 

Start van de opvang: op de afgesproken startdatum en pas nadat alle formaliteiten in orde zijn kan het kind 

opgevangen worden.  

 

 



Voorrangsregels: 

 

De voorrangsregels die in de subsidievoorwaarden zijn opgenomen worden gevolgd. 

We geven absolute voorrang aan wie kinderopvang nodig heeft om werk te zoeken, te houden of om een 

beroepsgerichte opleiding hiervoor te volgen.  

Daarnaast voorrang geven aan:  

- alleenstaanden 

- gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen 

- pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben 

- broers of zussen van kinderen die in de kinderopvanglocatie opgevangen worden  

Op jaarbasis moet minstens 20% van de opgevangen kinderen zijn uit gezinnen met minstens 2 kenmerken van de 

voorrangsregels of kinderen uit kwetsbare gezinnen. Als er niet voldoende kwetsbare gezinnen aanwezig zijn, dan is 

het onze taak de om die gezinnen naar ons toe te leiden, om het vereiste % te kunnen halen. Zolang 20% niet bereikt 

is, kan afgeweken worden van de absolute voorrang.  

Een kwetsbaar gezin beantwoordt aan minstens 2 van deze kenmerken, waarvan minstens één van de 3 laatste 

kenmerken:  

- Nood hebben aan kinderopvang om werk te zoeken of te houden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen 

- Alleenstaand zijn  (niet gehuwd zijn of geen domicilie hebben met een persoon van wie het inkomen in aanmerking     

 komt voor  de bepaling van het inkomenstarief) 

- Een gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen hebben dat lager is dan een bepaald bedrag 

- Beantwoorden aan minstens één van de volgende drie kenmerken:  

  -  een gezinslid met een handicap hebben;  

   - voor volwassenen: zoals vermeld in artikel 135, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de   

                    Inkomstenbelastingen 

   - voor minderjarigen: in aanmerking komen voor verhoogde kinderbijslag 

  - een gezinslid hebben met een verminderd zelfzorgvermogen 

   - zoals vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie  

                          van de zorgverzekering 

  - in de context van hulpverlening aan het gezin of van inburgering van het gezin: als het voor de  

              kinderen om sociale of pedagogische redenen wenselijk is dat ze overdag opgevangen worden in  

              de kinderopvang 

- Geen diploma secundair onderwijs hebben 

 

 

 

 

 

 


