
 

1.  ALGEMEEN 

 

Dit huishoudelijk reglement bevat een aantal regels en afspraken in verband met de buitenschoolse opvang 

die door de Stad wordt georganiseerd. In dit reglement worden met ouders de personen die het ouderlijk 

gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben bedoeld. De tarieven 

worden vastgesteld door de gemeenteraad in een afzonderlijk retributiereglement. Het huishoudelijk 

reglement kan per opvanglocatie aangevuld worden met een intern reglement. 

 

2.  TOEGANKELIJKHEID 

 

De buitenschoolse opvang is toegankelijk voor kleuters en lagere schoolkinderen die in Aalst naar school 

gaan (ongeacht het onderwijsnet), waarvan minstens één van de ouders in Aalst woont of waarvan minstens 

één van de ouders in Aalst werkt. 

 

3.  OPENINGSUREN 

 

a)  Schooldagen 

Op schooldagen is er  opvang vóór, tussen en na schooltijd, telkens vanaf 7 uur tot het begin van de lessen 

en van het einde van de lessen tot 18 uur. 

  

b)  Vakantieperiodes 

In de vakantieperiodes is het aantal opvanglocaties beperkt en enkel toegankelijk voor kleuters van 2,5 jaar 

tot 6 jaar. Er is opvang van 7 tot 18 uur. Om de activiteiten niet te storen  kunnen ouders  hun  kind enkel ’s 

morgens tussen 7 en 9 uur of ’s middags tussen 12 en 14 uur brengen.  

 

c)  Schoolvrije dagen 

Er wordt geen opvang voorzien op: 

− wettelijke feestdagen 

− lokale verlofdagen 

Op pedagogische studiedagen bepaalt de school of er opvang voorzien wordt. 

 

4.  BETALING 

 

De ouders ontvangen een maandelijkse afrekening. Wanbetalers worden via een geëigende procedure door 

de financieel beheerder aangemaand tot betaling.  

 

5.  PEDAGOGISCHE WERKING 

 
− De Stad ziet erop toe dat de buitenschoolse opvang optimale kansen biedt aan elk kind.  

− De buitenschoolse opvang staat open voor de inclusieve opvang van kinderen met specifieke 

zorgbehoeften en geeft aan elk kind aangepaste zorg en aandacht voor zover dit de draagkracht van de 

begeleiding en de locatie niet overschrijdt. 

− De kinderen worden opgevangen in zo klein mogelijke groepen. Bij de groepsindeling wordt rekening 

gehouden met de leeftijd van de kinderen en hun spontane voorkeur. 

− Binnen het aanbod van de buitenschoolse opvang kunnen kinderen kiezen of ze zich willen uitleven in 

spel dan wel rustig bezig willen zijn, of ze alleen willen spelen dan wel in groep binnen of buiten. 

− Op vakantiedagen en op woensdagnamiddag wordt een gevarieerd spelaanbod ontwikkeld. Daarbij 

wordt zoveel mogelijk specifiek gericht gewerkt naar diverse leeftijdsgroepen. 
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− Er is voldoende en veilig spelmateriaal ter beschikking, aangepast aan de leeftijd, de aard en het 

ontwikkelingsniveau van de opgevangen kinderen. 

− De kinderen worden gestimuleerd in hun zelfvertrouwen door hen aan te spreken op hun vaardigheden, 

door rekening te houden met hun voorkeuren en door hun eigen initiatief te bevorderen. 

− Er wordt specifieke aandacht besteed aan de wijze waarop de kinderen met elkaar omgaan. Het belang 

van een verdraagzaam en geweldloos gedrag staat daarbij centraal. 

− De omgang met de kinderen is sensitief, informeel en persoonlijk. 

− De kinderen worden zoveel mogelijk betrokken bij het afspreken van de leefregels, het inrichten van de 

ruimte en het organiseren van activiteiten. 

− De opvang gebeurt in het Nederlands. Er wordt van ouders gevraagd om respect op te brengen voor de 

taal in de opvang en hun kind aan te moedigen om Nederlands te leren.  

 

6.  SANCTIES 

 
Aan kinderen en hun ouders die de goede werking van de opvang in het gedrang brengen of die fysiek, 

verbaal of psychisch geweld gebruiken tegen andere kinderen of tegen de begeleiders van de buitenschoolse 

opvang kan de toegang tot de opvang tijdelijk of definitief ontzegd worden. De beslissing hiertoe wordt 

genomen door de Stad. 

 

7.  BEGELEIDING 

 

− Alle begeleiders van de buitenschoolse opvang moeten voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden zoals 

voorzien in  de rechtspositieregeling voor het stadspersoneel. 

− De begeleiders zijn verplicht om bijscholing en vorming te volgen. De Stad verleent daartoe de nodige 

faciliteiten. 

− Bij de selectie wordt rekening gehouden met inzichten, attitudes en vaardigheden in het omgaan met 

kinderen tot bewust en verantwoord pedagogisch handelen. 

− Er wordt in de opvang gestreefd naar continuïteit in de begeleiding zodat een goed persoonlijk contact 

met de kinderen kan opgebouwd worden. 

 

8.  OUDERPARTICIPATIE 

 
− De ouders ontvangen  het huishoudelijk reglement bij de inschrijving. Door de ondertekening van het 

ontvangstbewijs verklaren zij zich akkoord met het reglement. 

− De ouders hebben in principe toegang tot de lokalen waar de kinderen kunnen verblijven. De breng- en 

haalcontacten met de ouders vinden zo plaats dat het wederzijds vertrouwen versterkt wordt. De 

nodige tijd wordt hiertoe in de mate van het mogelijke vrijgemaakt. 

− De ouders worden regelmatig geïnformeerd over de gang van zaken en worden betrokken zowel bij de 

organisatie van activiteiten als bij de ruimere werking. Dit kan o.m. met periodieke bevragingen over 

eventuele bijzonderheden in de aanpak en de zorg voor hun kind. 

 

9.  VEILIGHEID EN GEZONDHEID 

 
− De Stad ziet permanent toe op een veilige hygiënische en goed onderhouden opvangomgeving voor de 

kinderen. 

− Alle verplaatsingen van kinderen op initiatief van de buitenschoolse opvang worden onder veilige 

omstandigheden en met gepaste begeleiding georganiseerd. 

− De kinderen zijn tijdens hun verblijf in de opvang verzekerd voor lichamelijke ongevallen. 

− Indien een uitstap als activiteit gepland wordt, worden de ouders tijdig in kennis gesteld. 

− Van elk opgevangen kind moet(en) de ouder(s) of een persoon die hen vervangt bereikbaar zijn. 

− Indien een kind te ziek is om naar school te gaan, kan het ook niet naar de opvang komen. 

− Bij plotse ziekte of indien de toestand dit rechtvaardigt zal in eerste instantie getracht worden de 

huisarts van het kind te contacteren. Bij ongeval of bedreigende situaties wordt de hulpdienst 112 

opgeroepen. 



− Moet een kind tijdens de opvang geneesmiddelen innemen, dan dienen de ouders dit schriftelijk te 

melden op het daartoe bestemde formulier. 

− Wanneer een kind alleen naar huis mag gaan, wanneer het door een andere persoon dan de ouders 

wordt afgehaald of wanneer zijn verblijf in de opvang onderbroken wordt, zijn de ouders verplicht dit 

vooraf te melden. De ouders geven bij inschrijving aan welke personen hun kind mogen afhalen.  

 

10.  INSCHRIJVING 

 
Tijdens het schooljaar gebeurt de inschrijving voor de buitenschoolse opvang ter plaatse op de 

schoollocaties. Tijdens bepaalde vakantieperiodes wordt gewerkt met voorinschrijvingen. De praktische 

richtlijnen hieromtrent worden voor elke vakantieperiode bekend gemaakt. Tijdens de inschrijving worden 

enkele gegevens geregistreerd. Tijdens de opvang kunnen de nodige bewijsstukken worden opgevraagd van 

de voorwaarden vermeld onder artikels 2 en 3b. De Stad verbindt er zich toe geen vertrouwelijke informatie 

door de geven aan derden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

11.  VRAGEN, PROBLEMEN OF KLACHTEN 

 

Met vragen of problemen kan men tijdens de schooluren steeds terecht bij de directeur. Indien er vragen of 

problemen zijn waarop het huishoudelijk reglement geen antwoord biedt en wanneer ook de 

schooldirecteur geen directe oplossing kan aanreiken, blijft de mogelijkheid open voor de ouders om de Stad 

mondeling of schriftelijk te contacteren. Op schriftelijke vragen wordt door of namens het college van 

burgemeester en schepenen binnen een redelijke termijn geantwoord, met de mededeling en de motivering 

van de genomen beslissing.  

 

12.  TE LAAT 

 

Indien het kind te laat wordt afgehaald, wordt per lopend halfuur een verhoogd tarief aangerekend, zoals 

vastgelegd in het retributiereglement. 

 

Indien de kinderen 1 uur na sluitingstijd nog steeds niet zijn afgehaald en de ouders of een daartoe 

aangestelde persoon niet bereikt kunnen worden, behoudt de Stad zich het recht voor om het kind via de 

tussenkomst van de Sociale Dienst van de Politie te laten afhalen en thuisbrengen. De kosten hieraan 

verbonden zijn ten laste van de ouders. Bij herhaling kan de Stad de toegang tot de opvang opschorten. 

 

13. FISCALE ATTESTEN 

 

Voor de buitenschoolse opvang is een fiscaal attest verkrijgbaar. Dit wordt opgestuurd of meegegeven via de 

school. 

 

� ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Ondergetekende(n), …………………………………………………………………………………………………… 

ouder(s) van ………………………………………………………………………………………………….………… 

bevestigt (bevestigen) een exemplaar te hebben ontvangen van het huishoudelijk reglement buitenschoolse 

opvang d.d. 1 juli 2015 van de Stad Aalst en verklaart (verklaren) zich akkoord met de inhoud ervan. 

 

Datum: 

  

Handtekening: 

 

 


