Huishoudelijk reglement TweensTime.

Algemeen.
TweensTime is een zelfstandige kinderopvang.
Een kleine voorziening voor maximum 14 kinderen met ondernemersnummer 0500-723-601,
gevestigd in de Nijverheidsstraat 50, te 9950 Waarschoot.
Zaakvoerder, contactpersoon, begeleider.
Viviana De Herdt
Bereikbaar op 0472/465168
tweenstime@hotmail.com
Doelgroepomschrijving.
e

e

Algemeen 8 tot 12 jarigen, basisschoolkinderen van het 3 tot 6 leerjaar, normaal tot hoog begaafd.
Voor onze opvang op zaterdag en schoolvrije dagen en tijdens vakanties zijn alle hierboven beschreven kinderen welkom. Voor
de verplaatsingen staan de ouders zelf in.
Voor onze voor- en naschoolse dienst richten wij ons voornamelijk op de basisschoolleerlingen van
De Lieve en De Notelaar te Waarschoot. Voor hen garanderen wij een begeleiding op het traject school - opvang bij
TweensTime.
Verhuren van de locatie doen wij enkel voor jarige tweens, met voornamelijk genodigden uit hun leeftijdsgroep.
Onze doelstelling.
Wij willen basisschoolkinderen vanaf 8 jaar een aangepaste opvang bieden. Voor hun welzijn en welbevinden zetten wij ons in
om de opvang in te richten naar de specifieke noden van deze leeftijdsgroep: veel bewegingsmogelijkheden binnen en buiten,
aantrekkelijk voor jongens en meisjes. De mogelijkheid zich een beetje af te zonderen in een rustig hoekje, maar ook volop
kansen om samen met leeftijdsgenoten te spelen en te socialiseren. Spel- en ontspanningsaanbod aangepast aan hun
ontwikkeling (normaal- en hoogbegaafden).
Begeleiding.
De begeleiding gebeurt door mijzelf: pedagogisch gediplomeerd, meer dan twintig jaar ervaring in secundair en basisonderwijs.
Ervaringsdeskundig betreffende hoogbegaafdheid en verlies van een ouder bij kinderen. Ik beschik over een geldig attest
EHBO in de opvang.
De goedkeuring door Kind&Gezin is aangevraagd.
Toegang tot de opvang en inschrijvingsvoorwaarden.
Het aantal plaatsen in de opvang is beperkt tot 14 kinderen.
Kinderen kunnen pas gebruik maken van de opvang bij TweensTime nadat ons een volledig ingevuld inschrijvingsformulier is
bezorgd. Elke verandering met betrekking tot de inschrijving moet onmiddellijk worden doorgegeven.
De eerste inschrijving gebeurt op afspraak waarbij wij u uitnodigen tot een bezoek aan TweensTime, een 14-tal dagen vóór de
eerste opvang.
Bij deze inschrijving wordt het huishoudelijk reglement meegegeven. Dit reglement moet worden ondertekend voor akkoord en
terugbezorgd vóór de eerste opvangdag. Tevens wordt een fiche met persoonsgegevens en bijzonderheden in de aanpak en de
zorg met betrekking tot uw kind ingevuld.
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Openingsuren verhuur lokalen voor privéverjaardagsfeest.
Genodigden zijn welkom vanaf 14:00 u tot 17:00 u. In overleg en na afspraak kan u als begeleidende ou der(s) 1 uur vóór en 1
uur na de feestelijkheden over de lokalen beschikken.
Openingsdagen en –uren opvang.
TweensTime is open op schooldagen. Voor school vanaf 06:45 u tot 08:15 u.
Na school na het einde van de lessen tot 19:00 u (De Lieve en De Notelaar).
Op woensdagnamiddag is er geen opvang.
TweensTime is tijdens schoolperiodes open op zaterdag en schoolvrije dag van 09:00 u tot 19:00 u.
Tijdens vakanties van maandag tot vrijdag van 09:00 u tot 18:00 u (niet op zaterdag!).

Sluitingsdagen.
TweensTime is gesloten op zondag en tijdens vakanties ook op zaterdag, op wettelijke feestdagen en de laatste 3 weken van
augustus. Eventuele bijkomende sluitingsdagen worden tijdig aan de ouders meegedeeld.

Traject van en naar school.
Om 08:05 u vertrekken de kinderen onder begeleiding naar school, respectievelijk De Notelaar (poort Schoolstraat) en De Lieve
e

(poort Verbindingsweg voor de 3 jaars, leerlingen van de bovenbouw worden tot op de hoek Hugo VerriestlaanPatronagiestraat begeleid). Let op! Op woensdagmiddag worden de kinderen niet door ons opgehaald.
Na schooltijd worden de kinderen weer opgehaald op hetzelfde afspraakpunt als ’s ochtends. Wij stappen in groep naar de
Nijverheidsstraat nr. 50.
Omwille van de veiligheid gebeurt het vertrekken en toekomen in groep via de poort (Nijverheidsstraat 50). Alle kinderen dragen
verplicht een hesje, waarvoor de ouders zorgen.

Brengen en ophalen van de kinderen.
Om je kind te brengen en op te halen wordt gevraagd om aan te bellen aan de voordeur.
Tot 08:00 u kunnen kinderen ’s ochtends toekomen. Zij kunnen enkel door hun ouders opgehaald worden, tenzij hierover
voorafgaandelijk duidelijk schriftelijk of via mail gecommuniceerd werd.
Alle kinderen dienen vóór sluitingstijd en dus ten laatste om 19:00 u afgehaald te worden. Indien u door onvoorziene
omstandigheden, in noodsituaties deze afspraak niet kan nakomen, gelieve telefonisch contact met ons op te nemen zodat wij
uw kind kunnen geruststellen en samen verder de nodige afspraken kunnen maken.

Aanvragen tot opvang en betaling.
Uw kind kan pas ingeschreven worden na het invullen en ondertekenen van een inlichtingenfiche + verklaring van ontvangst en
goedkeuring van het huishoudelijk reglement + document i.v.m. het publiceren van foto’s van uw zoon/dochter op de website
van TweensTime.
Gewenste opvang wordt per week doorgegeven, ten laatste op vrijdag van de voorafgaande week.
Uw kind is pas definitief ingeschreven na betaling.
Betaling kan enkel via overschrijving op rekeningnummer BE63 0016 8377 5308 op naam van TweensTime, Nijverheidsstraat
50 te 9950 Waarschoot.
Pas nadat wij de storting van het volledige bedrag voor de gewenste opvang van de volgende week hebben ontvangen, kunnen
wij de opvang van uw kind garanderen.
Inschrijvingen via de site zijn mogelijk, maar pas definitief na bevestiging door TweensTime per mail.
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Tarieven.
Tarieven kunnen jaarlijks herzien worden.
Voor het schooljaar 2013-2014 gelden volgende tarieven.
Opvang voor en na school: € 12,50 per dag.
Opvang op zaterdag (of schoolvrije dag): € 30,00 per dag.
Opvang tijdens schoolvakanties (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, Paasvakantie en zomervakantie): € 175,00 per
week van 5 dagen (kortere projectweken - € 35,00 per dag korter).
Goed om weten.
Zieke kinderen horen niet thuis in de opvang. Er bestaat georganiseerde opvang voor zieke kinderen.
Bij besmettingsgevaar of hoge koorts kan het kind niet opgevangen worden.
Er wordt geen medicatie toegediend aan het kind in de opvang. Indien toch nodig vragen wij een doktersattest met de te volgen
richtlijnen.
Tijdens openingsuren is het toegestaan de opvang te bezoeken.
Wanneer er vragen zijn willen wij deze graag beantwoorden.
Bij eventuele klachten neemt u contact op met de dienst Kind&Gezin, vanzelfsprekend graag na een gesprekje met ons.
Waar wij voor zorgen.
Een gezond en afwisselend vieruurtje.
De kinderen kunnen steeds beschikken over drinkbaar water.
Ontspanning na school naar behoefte door rust of beweging.
Tijd, ruimte, stilte en aandacht voor schoolwerk via gemeenschappelijk studiemoment tussen 16:30 u en 17:15 u. Indien nodig
wordt uw kind begeleid bij de planning en het zoeken naar een geschikte studiemethode. Er wordt gezorgd voor een rustige
studiesfeer, voldoende ruimte en verlichting en up-to-date basis naslagwerk (het Groene Boekje, Verklarend woordenboek,
atlas, computer met internetaansluiting).
Stimuleren van sociaal gedrag, creativiteit, zelfredzaamheid.
Open communicatie tussen ouders en de begeleiding.
Een verzekering voor materiële en lichamelijke schade die zowel door, als aan uw kind wordt aangebracht.
Informatie over komende en voorbije activiteiten via website / facebook.
Fiscaal attest voor opvang van kinderen tot 12 jaar is aangevraagd bij Kind&Gezin.
Waar u voor zorgt.
Het kind zorgt zelf voor zijn persoonlijke schoolboeken, schriften, papier, teken- en schrijfmateriaal, lat, driehoek enz., een
geheugenstick (om elektronisch werk op te slaan en thuis af te drukken).
Alle persoonlijk materiaal wordt genaamtekend.
Om zich thuis te voelen mag het kind op sokken of pantoffels rondlopen (vloerverwarming).

Getekend voor akkoord,
plaats en datum

…………………………………………………………

naam en handtekening ………………………………………………….
ouder van

………………………………………………………………...
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