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1. Voorwoord 

Beste (plus)ouder(s), 

 

Wij danken u voor het vertrouwen in onze voor- en naschoolse opvang. Wij heten u en uw 

kind(eren) van harte welkom en hopen dat het een fijne periode wordt. 

Onze voorschoolse opvang organiseren wij in de refter van onze campus (gebouw B); onze 

naschoolse opvang organiseren wij in één van de klassen van onze afdeling lager. Een 

gemotiveerde en plichtsbewuste begeleider staat in voor de opvang en de begeleiding van uw 

kind(eren) op een pedagogisch verantwoorde manier. 

Wij willen goed samenwerken met de ouders van onze leerlingen en een sfeer creëren van  

wederzijds respect. 

Daarom is het belangrijk dat er vooraf goede afspraken gemaakt worden. 

U vindt de nodige informatie en afspraken terug in dit huishoudelijk reglement. 

 

2. Algemeen 

2.1. Dagelijks leiding 
 

De directeur is tijdens schooldagen telefonisch bereikbaar van 08.00u tot 16.30u. Bij afwezigheid 

gelieve een bericht met uw naam, nummer en boodschap achter te laten op het 

antwoordapparaat, zodoende kan de directeur op een later tijdstip terug contact met u opnemen.  

Na afspraak bent u ook steeds welkom op het secretariaat. 

U kan ons als volgt bereiken:  

 Moerenstraat 4 

 3700 Tongeren 

 +32 (0)12 39 89 39 

@ info@atheneeketongeren.be  
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2.2. Openingsdagen 
De voor- en naschoolse opvang is enkel open op de schooldagen van GO! BS Atheneeke (zie 

jaarkalender). 

 

2.3. Openingsuren 
Voorschoolse opvang:  vanaf 07.30u tot 08.00u (= begin van het ochtendtoezicht) 

Naschoolse opvang: vanaf 15.30u tot 16.15u (ma-di-don-vrij) 

                       vanaf 12.20u tot 13.15u (woe) 

Kinderen die opvang vereisen voor 07.30u en/of na 16.15u of op woensdag na 13.15u kunnen een 

beroep doen op de buitenschoolse, stedelijke opvang ‘Kinderparadijs’ en/of ‘De Mereltjes’. 

U dient zelfstandig en vooraf in te schrijven bij deze instanties.  

Het busvervoer van en naar de opvang wordt niet gefaciliteerd door GO! BS Atheneeke.  

Gelieve GO! BS Atheneeke op de hoogte te brengen wanneer u gebruikt maakt van de stedelijke 

opvanginitiatieven.  

 

Kinderparadijs    De Mereltjes 

Mulkerstraat 1     Hasseltsesteenweg 16 

3700 Tongeren    3700 Tongeren 

+32 (0) 12 80 02 61    +32 (0) 12 23 70 26 

kinderparadijs.tongeren@stadtongeren.be   kinderopvang@mereltjes.be   

 

2.4. Klachtenbehandeling 
U kan met uw vragen en/of bedenkingen in de eerste plaats terecht bij de begeleider of bij de 

directeur van de school. 

U kan uw klacht altijd schriftelijk melden. Deze schriftelijke melding kan u rechtstreeks afgeven op 

het secretariaat of versturen per post. 

Wij behandelen uw klacht met de nodige discretie. Anonieme klachten worden echter niet 

behandeld. U mag binnen de maand een schriftelijk antwoord verwachten. 
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3. Afspraken tussen de ouders en de opvang 

3.1. Breng-  en afhaalmomenten 
 U meldt zich steeds aan bij de begeleider van de opvang.  

 Op een overzichtslijst noteert de begeleider of uw kind aanwezig is in de opvang.  

 Leerlingen mogen in geen enkel geval zonder begeleiding de opvang verlaten, behalve mits 

uitdrukkelijke, geschreven toestemming van de ouders..  

 Indien u omwille van omstandigheden uw kind na sluitingsuur afhaalt, gelieve de school 

hiervan te verwittigen.  

 Indien u uw kind na sluitingsuur afhaalt, wordt per kind, naast de reguliere bijdrage, een 

bedrag van € 15,00 per beginnend uur aangerekend. 

 Indien uw kind niet afgehaald wordt en wij u telefonisch niet kunnen bereiken, nemen wij 

contact op met de lokale politie van Tongeren: +32 (0) 12 80 03 00. 

 

3.2. De opvang verstrekt geen maaltijden. 
De kinderen brengen een snack en een drankje mee naar de opvang. De opvang volgt dezelfde 

afspraken m.b.t. het gezondheidsbeleid zoals vermeld in het schoolreglement van de school. 

Snoep en gesuikerde frisdranken zijn dus verboden. 

 

3.3. Speelgoed 
De leerlingen brengen geen eigen speelgoed mee naar de opvang. De leerlingen respecteren het 

materiaal van de opvang. In geval van opzettelijke vernieling wordt u aangesproken om de schade 

te vergoeden. GO! BS Atheneeke is geenszins verantwoordelijk voor beschadiging en/of verlies van 

persoonlijke (kostbare) voorwerpen. 

 

3.4. Huiswerk 
De leerlingen van het lager onderwijs moeten in de opvang hun huiswerk maken. De begeleider 

voorziet een rustige ruimte voor deze leerlingen. Controle en nazicht van het huiswerk blijft de 

taak van de ouders. 
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4. Geldelijke bepalingen 

4.1. Financiële bijdrage en betaling 
 Opvang ’s morgens (07.30u-08.00u):  € 0,50 per kind 

 Opvang ’s avonds (15.30u-16.15u): € 0,50 per kind  

 Opvang woensdag (12.20u-13.15u): € 0,50 per kind 

 Voor de voor- en naschoolse opvang wordt er gewerkt met opvangkaarten (30 

beurten/opvangkaart). De kostprijs bedraagt € 15,00/opvangkaart. Per keer dat uw kind gebruik 

maakt van de opvang wordt er één beurt gebruikt. De begeleider houdt deze bij en tekent 

deze af. 

 Vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin worden geen kosten voor opvang in rekening 

gebracht. 

 Zonder de aankoop van een opvangkaart is er geen opvang mogelijk.  

 U wordt op de hoogte gebracht indien u een nieuwe kaart moet aankopen. De 

opvangkaarten kunnen verkregen worden via de begeleider. Gelieve gepast geld in een 

gesloten omslag mee te geven. 

 Niet-opgebruikte opvangkaarten blijven het volgende schooljaar ook nog geldig.  

 Kinderen die in de opvang wachten op de bus/trein of  buitenschoolse opvanginitiatieven 

betalen geen bijdrage. 
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De wet verwerking persoonsgegevens van 08-12-92 is van 

toepassing op de verwerking van deze gegevens. Ze worden door 

de school verwerkt voor inwendig gebruik en niet voor 

commerciële doeleinden. Je kan je steeds tot de school wenden 

om deze gegevens in te zien. Je hebt ook het recht deze zo nodig 

te laten verbeteren. 

 

5. Akkoordverklaring 

 

Ondergetekende, ……………………………………………………………………….. (naam ouder, voogd, opvoeder) 

verantwoordelijk voor …………………………………………………………………………………………… (naam leerling) 

verklaart akkoord te zijn met het huishoudelijk reglement van de voor- en naschoolse opvang van 

GO! BS Atheneeke. 

Bij niet naleving van de reglement kan BS Atheneeke de opvang van uw kind(eren) eenzijdig 

beëindigen. 

Te Tongeren, op ....../……/………… 

Handtekening ouder, voogd, opvoeder   
 

Voor akkoord en waar verklaard,   

    

 

 

 

 


