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Kruisem, 2 september 2019 

Beste ouder(s), 

September is de start van een nieuw schooljaar en van enkele aanpassingen in de opvang.  
Eerst en vooral nemen we afscheid van Magali Derck. Zij zoekt een nieuwe uitdaging op en zal 
voortaan vervangen worden door Jolisa Verschueren.  
 
Verder vindt u het vernieuwde huishoudelijk reglement op de site (www.vdkomma.be – 
kinderopvang – kinderopvang 2.5 – 12 jaar – binnenschoolse opvang Kruishoutem – documenten – 
wachtwoord: opvang@kruishoutem). Hierin kan u alle informatie vinden betreffende de opvang van 
uw kind. 
 
Ter verduidelijking de opvanguren (vanaf deze uren is het betalend): 
Maandag, dinsdag en donderdag:  6u45 tot 8u15 
     16u15 tot 18u15 
Woensdag: 6u45-8u15 
  11u30-17u 
Vrijdag:  6u45-8u15 
  15u15-17u15 
Graag benadruk ik nog dat u steeds moet aftekenen bij de naam van uw kind(eren) bij het breng- en 
haalmoment in de opvang. Indien dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt door te rekenen tot 
sluitingsuur. 
 
Wij verzoeken u een schriftelijk bewijs aan ons te bezorgen wanneer: 

- uw kind zich zelfstandig mag verplaatsen naar huis; 
- wordt afgehaald door iemand anders dan normaal; 
- mee mag gaan met vriendjes naar huis; 
- niet in de huiswerkbegeleiding moet blijven.   

 
Als laatste wil ik benadrukken dat het niet naleven van de openingsuren en de betalingstermijn van 
een opvangfactuur financiële sancties met zich meebrengt. Hiervoor verwijs ik naar het huishoudelijk 
reglement (financiële bepalingen).  
 

Tijdens de opvanguren zijn wij bereikbaar op volgend nummer: 0498/29.27.06. 
 
In bijlage zijn enkele documenten toegevoegd, gelieve deze zo snel mogelijk in te vullen en terug te 
bezorgen. 
 
Hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Anja Colman – Lokaal verantwoordelijke  

mailto:opvang.gemeenteschool@vdkomma.be
http://www.vdkomma.be/
http://www.vdkomma.be/


 
 
 

 
Opvang gemeenteschool Kruishoutem, Passionistenstraat 25, 9770 Kruisem 

Lokaal verantwoordelijke: gsm:0498/29.27.06, opvang.gemeenteschool@vdkomma.be 

www.vdkomma.be 

ondernemingsnummer: 0477.558.120 

Formulier opvangverloop 2019-2020 

Gemeenteschool Kruishoutem 
 

Naam kind: …………………………………………………………………… 

Klas: ………………………………………………………………………….. 

 

Ik schrijf mijn kind in voor de periode van: 

O  volledig schooljaar 

O  ...................................... tot ........................................................... 

 

Mijn kind mag een drankje krijgen in de opvang (0,45€; facturatie via de opvangfactuur): 

O ja  O neen 

 

Ik wens de facturen van mijn kind via e-mail te ontvangen: 

O ja  O neen 

E-mailadres (in blokletters): …………………………………………………… 

 

Ik wens de facturen van mijn kind te ontvangen op naam van: 

(naam v/e ouder): ………………………………………………………………. 

 

Ik wens de facturen via domiciliëring te betalen: 

O ja  O neen 

IBAN:…………………………………………………………………………… 

BIC:……………………………………………………………………………... 

 

Ik heb het huishoudelijke reglement gelezen op de site en goedgekeurd: 

O ja  O neen 

 

Uw kind mag zich zelfstandig verplaatsen naar huis (te voet, fiets, etc.).  

O ja  O neen 

 

Foto’s van mijn kind mogen gebruikt worden op bv. website, opgehangen in de opvang, etc.  

O ja  O neen 
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In onderstaande tabel kan u aanduiden welke momenten u meestal gebruik gaat maken van de 

opvang; een afwijking kan altijd. De facturatie gebeurt enkel op basis van de effectieve aanwezigheid.  

Indien de opvang per week steeds wijzigt, gelieve dit aan te duiden en/of te melden aan de lokaal 

verantwoordelijke. 

 Voorschoolse opvang 

 (uur aankomst) 

Naschoolse opvang 

(uur vertrek) 

Maandag   

Dinsdag   

Woensdag    

Donderdag   

Vrijdag     

 
Graag onderstaande gegevens invullen zodat we onze belangrijkste informatie kunnen nakijken. Bent 
u nieuw op de school? Dan vragen we u ook een persoonlijke fiche van uw kind in te vullen. Deze kan 
u vinden op de site (vdkomma.be) of vragen aan de verantwoordelijke. Wanneer er doorheen het 
jaar wijzigingen zijn, gelieve deze steeds door te geven aan de verantwoordelijke. 
 

GEGEVENS KIND(EREN) 
Naam kind   

Geboortedatum  

  

Naam kind  

Geboortedatum  

  

Naam kind  

Geboortedatum  

  

GEGEVENS OUDER(S) 
Naam moeder   

Adres   

GSM-nummer  

Mailadres  

  

Naam vader  

Adres  

GSM-nummer  

Mailadres   

  

MEDISCHE GEGEVENS 

Naam dokter  

Adres  

Tel  

Belangrijke aandachtspunten ifv gezondheid   
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