
 

1 
 
 
 

 

 

  

De Leerexpert Burchtse Weel 

 

Buitengewoon basis en secundair onderwijs 
Burchtse Weel 102 / 2050 Antwerpen 

 03/250 16 40 
    03/250 16 45 
burchtseweel.basis@so.antwerpen.be 

burchtseweel.secundair@so.antwerpen.be 

 
 
 
 

Beste ouder,  

 

Van harte welkom in onze voor en/of naschoolse opvang. Dit huishoudelijk reglement 

bepaalt de werkingsmodaliteiten van de kinderopvang. Door inschrijving van uw kind 

verklaren u en uw kind(eren) zich impliciet akkoord met dit huishoudelijk reglement. Wij 

hopen alvast op een fijne samenwerking en willen u bedanken voor het vertrouwen in onze 

werking.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

1 Algemene informatie 

 

1.1 Openingsdagen en -uren 

 

De opvang is geopend op schooldagen 

➢ maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van  7u35 tot 8u35 

             van 15u40 tot 17u35 
➢ woensdag           van 7u35 tot 8u35  

       van 12u45 tot 17u00 

 

 

Om 8u35 worden de kinderen begeleid naar de speelplaats, waar ze samen spelen 

met de kinderen die per bus komen 
 

Op vakantiedagen, pedagogische studiedagen of schorsingsdagen (zie kalender) is 

er geen opvang.  

 

 

 

1.2 Leeftijden 

 

Onze opvang staat open voor leerlingen van de Leerexpert Burchtse Weel vanaf 2,5 

jaar tot de leeftijd waarbij hij/zij de secundaire school verlaat. 

 

Voor leerlingen die geen les volgens in onze school staat de opvang open 2,5 jaar.  
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1.3 Kinderen met extra zorgbehoeften 

 

Onze opvang is aangepast aan de behoeften en noden van alle leerlingen die in de 

Leerexpert Burchtse Weel ook les volgen. Voor leerlingen die in aan andere school zijn 

ingeschreven, wordt vooraf tijdens de kennismakingsgesprek gepeild naar de zorgbe-

hoeften van het kind. 

 

1.4 Ingang 

 

De opvang gebeurt in de duizendpotenklas. Er is voldoende binnen- en buitenspeelruimte 

waarbij veiligheid voorop staat. 

Via de brandweg (volg wegwijzers) is de opvang bereikbaar om u kind ’s ochtends af te 

zetten en/of ’s avonds op te halen. 

 

1.5 Telefonische bereikbaarheid 

 

De opvang is te bereiken 

 

tijdens openingsuren  op  GSM 0485/77 12 73 

tijdens de schooluren  op 03/250 16 40 (secretariaat) 

 

 

1.6 Kennismaking 

 

Om de overgang naar de opvang geleidelijk te doen verlopen, wordt de mogelijkheid tot 

een kennismakingsgesprek met ouders en kind(eren) geboden. Tijdens dit moment is er  een 

rondleiding voorzien en worden regels, afspraken en speelmogelijkheden overlopen. Verder 

wordt er tijdens de kennismaking extra aandacht gegeven aan de uitwisseling van 

informatie over de leerling. Tijdens de wenperiode volgt de begeleiding het welbevinden 

van de nieuwe kinderen extra op. 

 

  

2 Tarieven, registratie, reservatie en betalingen 

 

2.1 Tarieven 

 

prijs  € 0,75 per begonnen uur 
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2.2 Registratie 
 

Voor uw kind een eerste keer gebruik kan maken van de opvang, zal de begeleiding een 

aantal gegevens opvragen (contactgegevens, medische info en schoolgegevens indien uw 

kind niet is ingeschreven in onze school). Ouders hebben steeds het recht, alsook de plicht 

deze info te laten wijzigen of verbeteren zodat deze up to date blijft. Door de registratie van 

hun kind verklaren ouders zich akkoord met het huishoudelijk reglement dat op dat moment 

van kracht is.  
 

2.3 Reservatie 

 

Om gebruik te maken van de opvang dient u op voorhand een reservatie te maken voor uw 

kind(eren).  

 

Dit kan telefonisch  tijdens de schooluren   op nummer 03/250 16 40 

   tijdens de opvanguren  op nummer 0485/77 12 73  
 

Per email   maarten.gillis@so.antwerpen.be 

 

 

Wijzigen en annuleren  

 

U heeft gereserveerd, maar heeft onverwacht GEEN opvang nodig OF u heeft niet 

gereserveerd, maar heeft onverwacht WEL opvang nodig, verwittig dan de school of 

opvang uiterlijk 48u op voorhand.  
 

Afwezigheid door ziekte  

 

Bij ziekte verwittigt u de school of de opvanglocatie. U doet dit – vóór 7u35 u ’s ochtends 

voor vooropvang, schoolvrije dagen en vakantieopvang - vóór 11u30 voor 

woensdagnamiddagen - vóór 15u00 voor naschoolse opvang.  
 

Voor kinderen die geen school volgen op Burchtse Weel basis of secundair, maar wel 

gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang:  

Wanneer uw kind langer dan één dag afwezig is door ziekte tijdens het schooljaar, is enkel 

een doktersattest nodig voor de eerste opvangdag. De volgende dagen kan u uw kind 

uitschrijven via de opvanglocatie zelf. 
 

Te laat afhalen  

 

Wanneer u merkt dat u uw kind(eren) niet tijdig kan afhalen, verwittig dan zo snel mogelijk 

de opvang. Na sluitingstijd wordt er €5,00 euro per begonnen half uur na sluitingstijd 

aangerekend.  
 

Indien u niet verwittigd heeft en uw kind(eren) niet om sluitingstijd afgehaald zijn, start de 

volgende procedure:  

o De begeleiding belt u op, indien u de oproep niet beantwoordt, wordt er overge-

gaan op de noodprocedure:  

o De politie wordt op de hoogte gebracht, via de Blauwe Lijn (0800 123 12), over waar 

het kind naartoe gaat.  
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o Uw kind wordt naar CKG De Link, Hugues C. Pernathlaan 48-50 gebracht.  

o Zolang er begeleiders bij uw kind(eren) zijn, moet u €5,00 per begonnen half uur beta-

len. Bovendien worden de vervoerskosten naar CKG De Link en eventuele verblijfskos-

ten aangerekend. 
 
 
 
 

2.4 Betalingen  

 

De betaling van de voor- en naschoolse opvang, alsook de opvang op 

woensdagnamiddag gebeurt achteraf per factuur. Facturen worden per maand 

opgemaakt en verzonden. Facturen dienen binnen de 14 kalenderdagen betaald te 

worden.   
 

  

2.5 Fiscaal attest  

 

Kinderopvang is fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot de leeftijd van 14 jaar. Het fiscaal attest 

wordt per post of per mail opgestuurd vóór 1 april volgend op het belastingjaar. 

 

 

3 Verloop van de opvang 

 

3.1 Voor- en naopvang  

 

U kan uw kind(eren) naar het opvang brengen vanaf 7u35 uur. Begeleiding voorziet divers 

spelmateriaal waar kinderen naar believen mee kunnen spelen. Na schooltijd worden de 

kinderen door de leerkrachten van de school naar het opvang gebracht. Kinderen krijgen 

water, waarna ze gebruik kunnen maken van het open speelaanbod.  
 

3.2 Woensdagnamiddagen  

 

Op woensdagnamiddag worden de kinderen door de leerkrachten van de school naar de 

opvang gebracht. Afhankelijk van de afspraken met de school eten de kinderen hun 

boterhammen op in de school of in de opvang.  
 

3.3 Brengen en afhalen  

 

Brengen  

 

Voor de veiligheid van de werking meldt u zich samen met uw kind aan bij de begeleiding. 

Zij noteren het beginuur van de opvang. (Wanneer u uw kind(eren) niet aanmeldt, wordt het 

beginuur van het aangerekende opvangmoment vastgelegd op 07u35. Als uw kind(eren) 

worden gebracht door een oudere broer/zus jonger dan 16 jaar, kan dat enkel mits 

voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de ouders. Maakt uw kind voor de eerste keer 

gebruik van de opvang, dan maakt de begeleiding graag tijd voor een wenmoment. Indien 

u belangrijke informatie heeft, mag u dit steeds melden. Om het afscheid gemakkelijker te 

laten lopen, raden we ouders aan dit zo kort mogelijk te houden.  
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Afhalen 

 

Bij het afhalen van uw kind spreekt u de begeleiding aan. Zij noteren het einduur van de 

opvang. Zo weet de begeleiding welke kinderen aanwezig zijn in de opvang. Wanneer u uw 

kind(eren) niet afmeldt, wordt het einduur van het aangerekende opvangmoment 

vastgelegd op 17u35.  Bij de registratie vermeldt u wie uw kind(eren) mag afhalen. Enkel aan 

deze personen wordt het kind meegegeven. Indien uw kind(eren) uitzonderlijk opgehaald 

worden door iemand anders dan vermeld in het profiel, brengt u de begeleiding hiervan op 

voorhand schriftelijk op de hoogte. De persoon die de kinderen komt afhalen moet minstens 

16 jaar oud zijn. Als uw kind(eren) worden opgehaald door een oudere broer/zus jonger dan 

16 jaar, kan dat enkel mits voorafgaande schriftelijke toelating van de ouders. Op deze 

toelating moet duidelijk de naam en handtekening van de ouder, de naam van het kind, én 

het uur van vertrek vermeld worden. Indien dit slechts over een beperkt aantal dagen gaat, 

dan dienen deze specifieke data ook vermeld te worden op het toelatingsformulier. Indien 

de kind(eren) niet afgehaald mogen worden door een ouder, kan dit enkel mits voorlegging 

van een vonnis van de rechtbank. Om praktische – en veiligheidsredenen kunnen kinderen 

niet gebracht/afgehaald worden tijdens verplaatsingen van of naar school.  
 

3.4 Ziekte of ongeval van het kind in de opvang  

 

Ongeval 

  

Een ongeval kan gebeuren. Kleine kwetsuren opgedaan tijdens de opvang worden ter 

plaatse verzorgd. Onze begeleiding volgt op regelmatige basis een eerste hulpcursus. Indien 

er verdere deskundige hulp vereist is, worden de ouders verwittigd. We vragen u om met uw 

kind naar de dokter of het ziekenhuis te gaan. Als dit niet kan of we kunnen niemand 

bereiken, gaat de begeleiding mee naar de dokter of het ziekenhuis en blijft deze bij uw kind 

tot een verwant aanwezig is.  
 

Ziekte 

 

Een kind dat ziek is, kan in bepaalde gevallen in de opvang geweigerd worden:  

 

• Het kind is te ziek om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang.  
• Als de zorgvraag van het kind maakt dat de veiligheid van en aandacht voor de andere 

kinderen niet gegarandeerd kan worden.  
• Het kind heeft in de laatste 24 uur meermaals last gehad van 1 van volgende symptomen: 

• Diarree  
• Braken  
• Buikpijn  
• Het kind heeft ademhalingsmoeilijkheden, gierende hoest of ademnood.  
• Het kind heeft koorts.  
• Het kind heeft een besmettelijke ziekte waarbij het kind zelf of de andere kinderen een 

risico lopen. Hieronder kan bv. ook een besmetting met neten of luizen vallen. 
 

Begeleiding van de opvang zal u contacteren om uw kind onmiddellijk te komen ophalen 

wanneer 1 of meerdere van bovenstaande symptomen zich voordoen.  

Indien een kind in de opvang een besmettelijke ziekte heeft, waarschuwen wij alle ouders 

zodat ze weten dat de kans bestaat dat hun kind met de besmetting in aanraking is 

gekomen. Wij houden hierbij rekening met de privacy van het zieke kind.  
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Medicatie 

 

In principe wordt er geen medicatie toegediend in de opvang. Bij voorkeur vragen wij u om 

medicatie thuis toe te dienen. In uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken. Dit 

kan enkel mits doktersvoorschrift met daarop duidelijke instructies over het toedienen van de 

medicatie (hoeveelheid, tijdstip, periode). Medicatie dient afgegeven te worden aan de 

begeleiding om zo de veiligheid van andere kinderen te kunnen waarborgen. Indien uw kind 

medische problemen heeft die een bijzondere waakzaamheid van de begeleiding vragen, 

dient u dit te melden aan de begeleiding. 

 

4 Klachten  

 

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft, kan u allereerst terecht bij de 

begeleiding of de directeur van de school.  

U kan ook schriftelijk melding maken van een klacht via: 

burchtseweel.basis@so.antwerpen.be  

U krijgt binnen de 7 kalenderdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. De 

klachtenprocedure wordt eveneens binnen deze periode opgestart. 

 

 

5 Privacy 

 

De Leerexpert Burchtse Weel verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke 

karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de 

Europese Privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 

2016.  
 

 

6. Verzekering 
 

De Leerexpert Burchtse Weel heeft een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en 

lichamelijke ongevallen onder van AG Insurance. De kinderen vallen onder de verzekering 

van De Leerexpert Burchtse Weel van het moment dat zij door de ouders of de school 

worden toevertrouwd aan de begeleiding van de opvang tot op het moment dat zij in de 

opvang worden afgehaald door de ouders of de school. Aangifte van ongevallen gebeurt 

ten laatste op de eerste werkdag na het ongeval. Ingevulde medische attesten dienen 

binnen de 5 werkdagen terug bezorgd te worden aan de begeleiding van de opvang. 
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7 Registratieformulier van het kind  

 

Bij de inschrijving zullen externe kinderen een standaard registratieformulier over uw kind 

moeten invullen. Dit kan schriftelijk in de opvang. 
De fiche bevat volgende informatie:  

- Identificatiegegevens van het kind  

- Identificatiegegevens van de ouders  

- Relevante medische gegevens van het kind  

- Welke personen het kind wel/niet mogen ophalen  

Ouders hebben op elk moment het recht om het registratieformulier van hun eigen 

kind(eren) in te kijken en de plicht om te actualiseren. Deze gegevens hebben een 

vertrouwelijk karakter en worden met de nodige discretie behandeld.  
 
 

8 Aanwezigheidsregister  
 

In de opvang is er een aanwezigheidsregister. In dit register wordt per dag genoteerd welk 

kind aanwezig is met de aankomst- en vertrektijden. Deze tijden worden genoteerd met uren 

en minuten zodat er achteraf geen discussie mogelijk is over de totale aanwezigheidsduur 

per opvangdag. Het gezin dient de genoteerde aanwezigheid van zijn kind te bevestigen. 

Dit gebeurt door betaling van de factuur.  Indien een ouder niet akkoord gaat met de 

aanwezigheidstijden zoals vermeld op de factuur, heeft hij/zij 5 dagen na factuurdatum de 

tijd hiervan melding te maken. 
 

 

9 Ondertekening  

 

Kennisname van het huishoudelijk reglement gebeurt door het ondertekenen hiervan op de 

eerste opvangdag van uw kind.  
 

Voor akkoord, 

 

 

 

 

 

 

(handtekening ouder) 

Naam van het kind:__________________________________ 

Naam van de ouder: ________________________________ 

Ondertekend te Antwerpen op ______________________(datum) 
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BIJLAGE 1: PRIVACYVERKLARING OPVANG BURCHTSE WEEL 
 

1) Identiteit van de organisatie 

  

De opvang wordt georganiseerd door  

De Leerexpert Burchtse Weel, Burchtse Weel, Burchtse Weel 102, 2050 Antwerpen 

 

Directeur kleuter en lager onderwijs Maarten Gillis 

Directeur secundair onderwijs  Stef Meynendonckx  

 

2) Welke informatie wordt verzameld?  

 

- Gezinsgegevens (naam ouders/voogd, adres, email, telefoon en in functie van te-

rugbetalingen het bankrekeningnummer)  

- Namen van personen die kinderen mogen afhalen in het IBO (en hun relatie tot het 

kind)  

- Gegevens kind (naam, geboortedatum, essentiële medische gegevens, schoolge-

gevens)  

- Enkel voor intern gebruik én na toestemming van ouders: beeldmateriaal (foto’s en 

filmmateriaal) – 

- Opvangmomenten  
 

3) Waarom wordt deze informatie verzameld?  

 

De persoonsgegevens van kinderen en gezinnen worden gebruikt voor: 

  

- de klantenadministratie  

- de facturatie  

- de naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang  

- de ontwikkeling van een beleid - de naleving van de subsidievoorwaarden  

 

4) Toelichting wettelijke basis gegevensverzameling  

 

De persoonsgegevens van kinderen en gezinnen worden verwerkt omwille van: 

- Een wettelijke verplichting (bv. naar subsidiërende overheden)  

- Een contractuele basis: noodzakelijke voor de uitvoering van de overeenkomst (bv. 

opvangovereenkomst)  

- Vitaal belang: uit medische noodzaak  

- Algemeen belang: op bevel van politie  

Indien er door de ouders of voogd onvolledige of incorrecte gegevens worden ver-

strekt, schort dit de opvangovereenkomst zonder voorafgaande berichtgeving on-

middellijk op. 
 

5) Wie heeft toegang tot de verzamelde persoonsgegevens? 
  

- Medewerkers die omwille van de uitvoering van hun taken of in functie van de 

algemene veiligheid toegang moeten hebben tot deze gegevens.  
- Subsidiërende overheden die persoonsgegevens opvragen in het kader van hun 

betoelagings- en erkenningsvoorwaarden.  
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- Onderaannemers die omwille van de aard van hun dienstverlening toegang 

moeten hebben tot persoonsgegevens (bv. IT-bedrijf die de inschrijfapplicatie 

beheerd)  

 

6) Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?  

 

Persoonsgegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de 

naleving van de toepasselijke regelgeving. De specifieke bewaartermijnen van deze 

persoonsgegevens zijn opgenomen in het verwerkingsregister van AG Stedelijk Onder-

wijs 

 

7) Hoe verzamelt de organisatie persoonsgegevens? 

 

De Leerexpert Burchtse Weel verzamelt enkel persoonsgegevens die door de ou-

ders/voogd zelf worden aangeleverd of die betrekking hebben op het gezin van de 

betrokkene. Indien ouders/voogd zich laat vertegenwoordigen door een derde     

(bv. sociale organisatie die het gezin begeleidt) dient deze steeds voldoende ge-

machtigd te zijn door de ouders/voogd.  

 

8)  Wat zijn uw rechten?  

 

- Wil u iets wijzigen in uw contactgegevens, neemt u contact op met de school  

- U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met De Leerexpert 

Burchtse Weel 

- U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die de opvang over u verwerkt, in-

zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of ver-

wijderen.  

- Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht 

neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.  

- De Leerexpert Burchtse Weel heeft het recht deze privacyverklaring te wijzigen zon-

der voorafgaand bericht. Er wordt u dan een nieuwe versie overhandigd.   

 

9) Hoe worden de persoonsgegevens beheerd en beveiligd? 

  

De Leerexpert Burchtse Weel verbindt zich ertoe om de veiligheid en het 

vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking 

gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming van 25 mei 2016. Dit geldt zowel voor de verwerking door 

onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) 

die deze persoonsgegevens verwerken. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de 

privacyregels en doen al het mogelijke om de vertrouwelijkheid van deze gegevens 

te waarborgen.  

 

10) Vragen, bemerkingen of klachten  

 

Voor verdere vragen of bemerkingen kan u contact opnemen:  

 

- Per brief: De Leerexpert Burchtse Weel, Burchtse Weel 102, 2050 Antwerpen 

- Per email: burchtseweel.basis@so.antwerpen.be 
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Voor klachten kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:  

- Per brief: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel  

- Per email: commission@privacycommissio 


