Uw kindje gaat voor de eerste keer naar...
Stekelbees Bekaf?

Hebt u nog enkele
vragen…
Ben je nieuwsgierig hoe
de opvang er uit ziet…

Zal je kind zich op
zijn/haar gemak voelen…

Wie zijn de
kinderbegeleiders…

Ouders en kinderen zijn steeds welkom voor een kennismakingsmoment in de opvang. U mag gratis een
kijkje komen nemen en/of even komen meespelen vooraleer definitief gebruik te maken van onze opvang.
Dit kan altijd tijdens de openingsuren.
We wensen uw kindje(s) een fijne tijd bij Stekelbees Bekaf!
Tot binnenkort,

Vrolijke stekelbeesgroet,
Nathalie Reniers, Hilde Simons, Steffie Claes,
Verantwoordelijken IBO Aarschot

Een kennismaking...
Beste ouders, beste kinderen,
Welkom in onze buitenschoolse kinderopvang Stekelbees
Bekaf. Stekelbees is een initiatief van Landelijke Kinderopvang
vzw.
Landelijke Kinderopvang vzw is de grootste organisator voor
kinderopvang in Vlaanderen, met meer dan 40 jaar ervaring.
Landelijke Kinderopvang is erkend en staat onder toezicht van
Kind en Gezin.
Landelijke Kinderopvang organiseert
kinderopvang bij onthaalouders, buitenschoolse opvang en
opvang in kinderdagverblijven en lokale diensten. Tijdens de
zomer is er ook vakantieopvang voor aangesloten bedrijven.

Voor wie?
Stekelbees is er voor alle kinderen van de basisschool (2,5 tot 12 jaar). Ook kinderen met specifieke
zorgbehoeften zijn welkom.
We werken op maat van de kinderen. We vinden het belangrijk dat elk kind zich goed voelt in Stekelbees.
We willen kinderen een warme plek geven, hen aanmoedigen en stimuleren. We willen hen de vrijheid
geven om volop te spelen, te ontwikkelen en vrienden te maken. Iedereen is welkom in onze opvang.
Onze kinderen, onze ouders en ons personeel hebben hun eigen achtergrond. Wij vragen daar respect
voor. Discriminatie en racisme aanvaarden wij niet.

Praktisch
Inschrijving
De kinderen moeten vanaf de eerste dag bij Stekelbees ingeschreven zijn. De inschrijving bestaat uit 3
delen:
Kennismaking met u en uw kind(eren): wat verwacht u van Stekelbees? Wat doet uw kind graag?
Wat doet uw kind minder graag? Wat moeten we weten over uw kind? Waar gaat uw kind naar
school? Wanneer heeft u vooral opvang nodig?...
Kennismaking met Stekelbees: wat kunnen we bieden en wat niet? Hoeveel kost Stekelbees? Hoe
werkt Stekelbees? Wie zal voor uw kind zorgen?...
Formulieren invullen: het inschrijfmapje kan je verkrijgen in de opvanglocaties of op ons
secretariaat. Om uw inschrijving te vervolledigen vragen we u volgende formulieren mee te
brengen:
Een ondertekend exemplaar van de ouderovereenkomst.
Een ingevulde inlichtingenfiche per kind + kleefbriefje van de mutualiteit.
Een attest gezinssamenstelling. In plaats van dit attest mag u ons ook een kopie van je
trouwboekje bezorgen.
Het ondertekende Europeese domiciliëringsmandaat indien u wenst te betalen per
domiciliëring.
Voor vakanties en schoolvrije dagen werken wij met inschrijvingen via ons onlinesysteem. Meer informatie
hierover vindt u in ons huishoudelijk reglement, op de website of is te verkrijgen via de begeleiding of ons
secretariaat.
Wat moet u meegeven?
Boterhammen geeft u mee voor woensdagnamiddagen en schoolvrije dagen. U mag ook een tussendoortje
meegeven. Voor de kleuters kan reservekleding nog nodig zijn.

Goed om te weten!
Uw kind is gedurende het verblijf in de opvang en tijdens uitstapjes verzekerd voor lichamelijke ongevallen.
De kinderen worden ’s morgens door de ouders in het opvanglokaal gebracht en ’s avonds in het
opvanglokaal afgehaald. De ouders krijgen de kans om de aanwezigheidslijsten na te kijken.

Waar vindt u ons?
Schooljaar
Tijdens het schooljaar bieden wij opvang aan in:
Stekelbees Bekaf
Bekaflaan 65
3200 Aarschot
0475/77 88 77 (lagere school)
0477/87 10 46 (kleuters)
De opvanglocatie is telefonisch bereikbaar tijdens de openingsmomenten. Stekelbees Bekaf verspreidt de
laatste nieuwtjes ook via een opvangboekje dewelke u via e-mail ontvangt. Voor meer info kan u terecht bij
de begeleiding.
Schoolvrije dagen
Zie opvangkalender (zie inschrijfmapje en website ‘www.landelijkekinderopvang.be’).
Vakanties
De opvang tijdens de vakantie gaat door in:
Bekaf, Bekaflaan 65, Aarschot, 0475/77 88 77 - 0477/87 10 46.
Gijmel, Hombergstraat 4, Gijmel, 0477/45 91 72.
De begeleiding van Stekelbees Bekaf werkt tijdens schoolvakanties in de opvanglocatie Bekaf.
Secretariaat
Landelijke Kinderopvang Stekelbees – IBO Aarschot
Adres: Bogaardenlaan 8, 3200 Aarschot
Tel.: 016/44 13 35 (tussen 9u00 en 12u00)
E-mailadres administratie: admiboaarschot-begijnendijk@landelijkekinderopvang.be
E-mailadres verantwoordelijken:LKaarschot@landelijkekinderopvang.be
Verantwoordelijken kinderopvang: Nathalie Reniers, Hilde Simons, Steffie Claes.

Wie zorgt voor mijn kind?
Marleen Smeyers, Berlinda Van Rompuy, Zoë Bickx, Gonda Van Yck, Emily Andries, Katrien Van de Sande en
Lies Vervloessem zijn de vaste kinderbegeleidsters. Zij krijgen de hulp van de vrijwilliger Annie Nuitten. Bij
ziekte of verlof van de vaste kinderbegeleidsters komen de vliegende kinderbegeleidsters inspringen.

Wij zijn open
Voorschools: van maandag t.e.m. vrijdag van 7u00 tot 8u00.
Naschools: van maandag t.e.m. vrijdag van 16u00 tot 18u30.
Woensdagnamiddag: van 12u15 tot 18u30.
Schoolvrije- en vakantiedagen: van 7u00 tot 18u30.

Wij zijn gesloten
Zie opvangkalender (zie inschrijfmapje en website ‘www.landelijkekinderopvang.be’).
We hebben elke jaar 2 collectieve sluitingen in de kerst- en zomervakantie, schooljaar 2016-2017:
Kerstvakantie: 26/12/2016 t.e.m. 30/12/2016.
Zomervakantie: 17/07/2017 t.e.m. 28/07/2017.

Hoeveel kost de opvang?
Gewoon tarief
Voor- en naschoolse opvang
€ 1,09 per begonnen half uur
Woensdagnamiddag
€ 1,09 per begonnen half uur
€ 7,00 voor een halve dag (van 3 tot 5u59)
€14,00 voor een hele dag (6 uur of meer)
Vakantiedagen en schoolvrije dagen
€ 4,65 voor een derde dag (tot en met 2u59)
€ 7,00 voor een halve dag (van 3 tot 5u59)
€ 14,00 voor een hele dag (6 uur of meer)
Verminderd tarief
Voor gezinnen met meerdere kinderen die op eenzelfde dag naar onze opvang komen, geldt vanaf het
eerste kind:
€ 0,82 per begonnen half uur
€ 3,49 voor een derde dag
€ 5,25 voor een halve dag
€ 10,50 voor een hele dag
Sociaal tarief
Een sociaal tarief kan u aanvragen bij de verantwoordelijke. Hiervoor hebben we het meest recente
aanslagbiljet of WIGW-kaart (weduwen, invaliden, gehandicapten en wezen) nodig. Jaarlijks bekijken we
het recht op sociaal tarief opnieuw. Om sociaal tarief te krijgen, moet uw gezamenlijk belastbaar
gezinsinkomen lager zijn dan de grensbedragen van het RVV-statuut (Recht Verhoogde Tegemoetkoming,
voorheen OMNIO). Deze bedragen worden elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Het sociaal tarief
bedraagt:
€ 0,54 per begonnen half uur
€ 2,33 voor een derde dag
€ 3,50 euro voor een halve dag
Administratiebijdrage
Ieder gezin betaalt een administratiebijdrage per schooljaar. Voor gezinnen die het gewone tarief
betalen, bedraagt dit €20 per schooljaar. Gezinnen die recht hebben op een sociaal tarief, betalen een
bijdrage van €10 per schooljaar. Deze vergoeding wordt aangerekend op de eerste factuur van het
schooljaar.
Hoe worden de aanwezigheden berekend?
De halfuren worden geteld vanaf het ogenblik dat de kinderen binnenkomen. Het vertrekuur ’s morgens is
het officiële einduur van de opvang door Stekelbees. Het aankomstuur van de naschoolse opvang is het
uur waarop Stekelbees de opvang overneemt van de school. We versturen de facturen bij voorkeur
elektronisch (e-mail of Zoomit). Als u geen computer of geen internet hebt, sturen we de factuur met de
post op. De factuur wordt verstuurd vanaf 25 euro of na maximum 3 maanden.

