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Voor – en naschoolse opvang  
 
         overeenkomst 

 
Basisschool “ De luchtballon “ richt voor – en naschoolse opvang in voor de leerlingen van de school. 
 
 De opvang  tot 17 u is ingedeeld volgens leeftijdsgroepen. De kleuters spelen apart. 
Er is een extra begeleidster voor de kinderen van de lagere school tot 17 u. Daarna komen kleuters en 
kinderen van de lagere school samen met één toezichthouder. 
 
Tijdens de studie kunnen de leerlingen van de lagere school huiswerk maken of lessen leren van 15.30 u 
tot 16 u op maandag, dinsdag en donderdag onder begeleiding van een leerkracht. 
 
 Er is een huiswerkklasje voor de kinderen van het eerste leerjaar. Ze kunnen hun huiswerk maken en 
lezen onder begeleiding van een leerkracht. De huiswerkklas gaat door op maandag, dinsdag en 
donderdag van 15.30 u tot 16.15 u. 
 
Tijdens de opvangperiode kunnen de leerlingen en kleuters spelen in de opvangklas. Een leerling verlaat 
de opvang nooit zonder vooraf de begeleider te verwittigen. 
  
Ook tijdens de opvang worden de richtlijnen van de toezichthouders stipt opgevolgd. 
 
In de mate van het mogelijke zal de begeleider begeleiding bieden bij het spel. 
 
De ouders mogen hun kinderen een koekje en drankje meegeven naar de opvang. De kinderen die blijven 
op woensdagmiddag moeten boterhammen en een drankje meebrengen. 
 
 Kinderen die naar de opvang komen, worden naar gelang het geval, ’s morgens door de ouders tot daar 
gebracht en ’s avonds daar ook afgehaald. 
In het belang van alle partijen is het noodzakelijk dat de ouder/voogd, zijn of haar kind tot bij de 
opvangmedewerker begeleidt bij aankomst in de voorschoolse opvang. Bij het verlaten van de naschoolse 
opvang wordt aan de opvangmedewerker duidelijk meegedeeld dat hij/zij zijn of haar kind(eren) meeneemt, 
zodat de opvangmedewerker ten allen tijde op de hoogte is van welke kinderen in de opvang aanwezig zijn. 
Bij gebrek aan een duidelijke toezichtoverdracht kan de school niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
gebeurlijke ongevallen. 
 
 Wanneer de leerling wordt afgehaald door een andere persoon dan vermeld op identificatiefiche, wordt dit 
op voorhand door de ouder schriftelijk meegedeeld aan de opvangmedewerkster. 
 
Bij het niet ophalen van een leerling bij het eind uur, zal de opvangmedewerker de door de ouders 
meegedeelde telefoonnummers gebruiken om hen te contacteren. Deze zal ook de directie op de hoogte 
stellen. 
Indien we binnen het halfuur geen duidelijk zicht hebben kunnen verkrijgen over deze uitzonderlijke situatie 
zal de school het kind aan de bevoegdheid van de politie overdragen, zodat een procedure kan worden 
uitgevoerd, waarbij de veiligheid van het kind wordt gewaarborgd. 
 
  Bij ziekte : In geval een leerling onwel wordt tijdens de opvang, zal de opvangmedewerker de ouders 
trachten te bereiken. In afwachting van hun komst zal de leerling op een bedje rusten.  
 



 

 

 Uitsluiting : Bij nalatige betaling of bij niet respecteren van de uurregeling of als een leerling de goede 
werking van de opvang door zijn/haar gedrag ernstig hindert, kan de leerling worden uitgesloten van 
deelname aan voor- en naschoolse opvang. 
De directeur zal het zorggesprek voeren met de ouder/voogd van de betreffende leerling. 
 
Indentificatiegegevens :  Bij de aanvang van elke inschrijving voor de opvang of bij de aanvang van ieder 
schooljaar, dient een lijst met identificatiegegevens van de deelnemer(s) aan de voor- en/of naschoolse 
opvang te worden ingevuld. 
 
Bij de aanvang van elke inschrijving voor de opvang of bij de aanvang van ieder schooljaar, dient per 
leerling die wenst gebruik te maken van de opvang een exemplaar van deze overeenkomst ondertekend te 
worden door de ouders/voogd. 
 
 
 
 
 
 


