
 

 
 

Duffel, 25 augustus 2020 

 

Beste directeur, 

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2020 – 2021 hadden wij graag een aantal aandachtspunten op 

een rij gezet. Dit om de goede samenwerking tussen uw school & Speelvogels Oost (Dr. Jacobsstraat 11) 

verder vlot te laten verlopen. Mogen wij u vragen deze nota ook door te nemen met uw schoolteam? 

 

Wij zijn momenteel op zoek naar een nieuwe verantwoordelijke en wij hopen de vacature zo snel 

mogelijk in te vullen. Ondertussen zullen de twee coördinatoren An Van den Eynde en Elke Van 

Aerschot, samen met de administratieve stafmedewerker Christine L’Abée en mezelf, instaan voor de 

dagelijks werking van de buitenschoolse opvang en aansluitend voor de Tieneropvang. 

Omwille van Corona zijn het zeer speciale tijden, met telkens opnieuw aangepaste draaiboeken voor de 

scholen én de buitenschoolse opvang. Dit vergt vaak nieuwe tussentijdse bijsturingen. Indien er omwille 

van Corona vragen mochten rijzen, kan u steeds terecht op het nummer 015/30.47.11. 

Soorten opvang waarop de ouders van uw school beroep kunnen doen: 

1. voorschools kunnen de kinderen bij ons terecht vanaf 6u30  

2. naschools van 15u35 tot uiterlijk 18u30 

3. woensdagmiddag van 12u15 tot uiterlijk 18u30 

4. slapersopvang van 13u00 tot 15u30 (aansluitend kan er gekozen worden voor naschoolse opvang) 

5. vakantieopvang tussen 6u30 en uiterlijk 18u30 

6. op schoolvrije dagen van Duffelse scholen tussen 6u30 en uiterlijk 18u30 

7. tieneropvang (opvang kinderen 4e, 5e en 6e leerjaar) zal voorlopig op alle schooldagen doorgaan op 

locatie bij Speelvogels Oost tot nader bericht.  

Omwille van de huidige Corona-maatregelen kan er momenteel geen gebruik gemaakt worden van: 

8. opvang van licht zieke of herstellende kinderen tussen 6u30 en uiterlijk 18u30  

9. voor- en na-opvang aansluitend bij speelplein, sportkamp …e.d. vanaf 6u30 tot 8u30 & van 16u30 

tot uiterlijk 18u30 (gaat normaal gezien door tijdens de Paasvakantie en de zomervakantie in 

Speelvogels West) 

In bijlage 1 kan u een overzicht vinden van de verschillende opvangsoorten en locaties voor de 

kinderen van uw school. Zo hopen wij tegemoet te komen aan de talrijke opvangvragen van ouders 

wiens kinderen bij u naar school gaan. 

 

 



 

Inschrijvingen 

Ingeschreven kinderen die naar school gaan in Duffel, of wonen in Duffel, of waarvan minstens één van 

beide ouders in Duffel werkt, kunnen bij ons terecht. 

Inschrijven kan: 

 de laatste week van augustus -  voor de start van het nieuwe schooljaar zijn individuele 

inschrijvingen mogelijk na telefonische afspraak op het nummer 015/30.41.11 of mail naar 

kinderopvang.duffel@emmaus.be  

 de eerste schoolweek van september zijn er groepsinschrijvingen op vaste momenten waarvoor 

men stipt op het start-uur aanwezig moet zijn. Ook hiervoor nemen de ouders vooraf telefonisch of 

per mail contact op. 

 één week voor de volgende schoolvakanties (herfstvakantie, Kerstvakantie, krokusvakantie, 

Paasvakantie en OH Hemelvaart) zijn individuele inschrijvingen mogelijk na telefonisch contact of 

mail.  

Op andere data is geen inschrijving mogelijk. Enkel in uitzonderlijke situaties, na overleg tussen directie 

en onze verantwoordelijke, kan er afgeweken worden van deze momenten. 

In principe kunnen niet-ingeschreven kinderen niet opgevangen worden. Desondanks kunnen niet 

opgehaalde kinderen op school na schoolsluiting alsnog naar Speelvogels Oost gebracht worden, indien 

dit opgenomen is in uw schoolreglement. 

Om een kwalitatieve opvang te kunnen verzekeren en in orde te zijn met de verzekeringen, moet de 

school ons dan wel volgende gegevens bezorgen: 

 naam kind 

 geboortedatum kind 

 naam ouders 

 adres ouders 

 telefoonnummer(s) ouders 

 eventuele medische of andere gegevens m.b.t. het kind (indien noodzakelijk) 

Zonder deze gegevens kunnen wij niet-ingeschreven kinderen niet opvangen. Wij zijn hier zeer strikt in, 

in eerste instantie omwille van de veiligheid van het kind. 

Na deze uitzonderlijke noodopvang verwachten we van de ouders dat ze hun kind alsnog inschrijven in 

Speelvogels Oost om eventuele opvangproblemen in de toekomst te vermijden. 

Begeleiding naar school 

De begeleiding brengt de kinderen naar school en draagt ter plaatse de verantwoordelijkheid over aan 

de door u aangeduide schoolmedewerker. Ze melden persoonlijk hoeveel kinderen er vanuit 

Speelvogels Oost meegekomen zijn. Vanaf dat moment staan de kinderen onder toezicht van de school. 

Omwille van de veiligheid zijn er afspraken gemaakt met de begeleiding over de manier waarop dit moet 

verlopen. 

In principe worden er geen fietsen meegenomen naar de opvang. Op sportdagen, 

fietsgewenningsdagen… kan hierop een uitzondering gemaakt worden, op voorwaarde dat de school 

ons hiervan minstens 10 dagen vooraf op de hoogte brengt. Enkel op die manier kunnen wij de nodige 

praktische en organisatorische maatregelen treffen.  
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Slapersopvang  

Ingeschreven kinderen kunnen in de startperiode bij ons nog een dutje komen doen. Deze slapers-

opvang wordt, in samenspraak met de ouders, afgebouwd over een periode van 2 schoolvakanties 

volgend op de start in onze opvang. In uitzonderlijke gevallen en enkel na overleg met de 

verantwoordelijke kan hiervan afgeweken worden. 

De slapertjes worden op de volle weekdagen om 13u00 afgehaald door onze begeleiding in de refter 

van de school, nadat ze daar hun middageten gegeten hebben.  

Op woensdagnamiddag en tijdens vakantieperiodes hebben wij niet de mogelijkheid om deze slapers-

opvang te organiseren. 

 

Begeleiding naar Speelvogels Oost 

Na school worden de kinderen naar Speelvogels Oost gebracht door de leerkrachten die ter plaatse de 

verantwoordelijkheid overdragen aan de aanwezige begeleiding. Ze melden persoonlijk hoeveel 

kleuters er meegekomen zijn uit school. Vanaf dan staan de kinderen onder toezicht van de opvang.  

De kinderen worden begeleid tot in de groep waar ze opgevangen worden. Omwille van het 

veiligheidsbeleid worden kinderen niet alleen naar de opvang gestuurd of alleen gelaten op de parking 

of de buitenspeelplaats. 

Opgelet: de code van de deur mag omwille van de veiligheid niet ingetikt worden door de kinderen. 

De kinderen worden ten vroegste op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15u35 en op 

woensdag om 12u15 naar de opvang gebracht.  

De inzet van ons personeel is afgestemd op deze afspraak en eerder is er geen personeel aanwezig in de 

groepen. 

Extra schoolactiviteiten 

Voor onze werking is het belangrijk dat we tijdig op de hoogte zijn van sportactiviteiten, uitstappen, 

schoolreizen … waardoor de kinderen vroeger op school moeten zijn of later in de opvang zullen 

toekomen. Gelieve ons dit een tien dagen vooraf door te geven zodat we onze werking hierop kunnen 

afstemmen. 

Wanneer naar Speelvogels Oost? 

In tegenstelling tot de vakantieperiodes, werken we tijdens het schooljaar niet met een vast aantal 

opvangplaatsen. Om toch een kwalitatieve opvang te kunnen bieden verwachten wij dat ouders hun 

kinderen inschrijven via het online inschrijvingsprogramma i-School. Op die manier kunnen wij 

voldoende begeleiding voorzien in elke groep. Tot middernacht kan er ingeschreven of geannuleerd 

worden voor de dag nadien. Per schooljaar krijgt elk kind 5 jokers die ingezet kunnen worden bij 

wijzigingen de dag zelf. Indien de jokers opgebruikt zijn, worden de geplande kosten toch aangerekend. 

Wanneer een kind op school (licht) ziek wordt, kan het naar Speelvogels West gebracht worden indien 

het bij ons ingeschreven is én er toelating is van de ouders (gezien er een ouderbijdrage aangerekend 

wordt). 

 

 

 



 

Schoolvrije dagen 

Graag hadden wij in de toekomst eind juni de schoolvrije dagen voor het volgende schooljaar van uw 

school gekend, zodat we ons personeel optimaal kunnen inzetten en onze jaarplanning kunnen 

opmaken. 

Netheid 

Wanneer de kleuters naar school gebracht worden door onze begeleiding, zorgen zij er voor dat de 

kinderen propere handen en monden hebben en dat ze zo nodig verschoond werden. 

Omgekeerd, van school naar opvang, gaan we ervan uit dat de schoolmedewerkers hier ook voor 

instaan. Netjes gebracht en afgehaald worden is leuk voor iedereen en zeker voor de kinderen zelf. 

Verzekeringen  

Zo er op school een ongeluk is gebeurd met een kind, stellen we het op prijs dat de 

verzekeringsdocumenten worden meegegeven aan de begeleiding, zodat zij ze op hun beurt aan de 

ouders kunnen bezorgen. Omgekeerd wordt hier ook voor gezorgd wanneer er zich in de 

ochtendopvang in Speelvogels Oost iets voordoet. 

Fiscale aftrekbaarheid 

Handig om weten: de opvangkosten zijn fiscaal aftrekbaar t.e.m. de leeftijd van 12 jaar. De ouders 

worden verwittigd wanneer de fiscale attesten beschikbaar zijn in de online oudermodule van i-School. 

Stopzetten van de opvang 

Er wordt geen minimum aanwezigheid verwacht van de ingeschreven kinderen. Zodra er één 

aanwezigheid is binnen 12 maanden na de laatste aanwezigheid, blijven de kinderen automatisch 

ingeschreven. 

Bij het herhaaldelijk niet (tijdig) betalen van facturen zal de opvang van de kinderen door ons 

stopgezet worden. Indien dit zich voordoet zal u als directie hiervan op de hoogte gebracht worden. 

Vragen -  opmerkingen - voorstellen 

Voor vragen of praktische mededelingen in het kader van de dagelijkse werking kan u rechtstreeks 

bellen naar het centraal bureel op het nummer 015/30.47.11. Voor meer fundamentele vragen kan u 

contact opnemen met de verantwoordelijke op hetzelfde nummer. 

Indien uw school een reorganisatie zou doorvoeren met impact op onze opvang (busvervoer, 

verbouwingen, locatiewijziging….), vragen wij u dit ruimschoots op tijd mee te delen, zodat ook onze 

organisatie zich hierop kan aanpassen in het belang van ouders en kinderen.    

Heeft u of medewerkers van uw schoolteam suggesties om onze samenwerking te optimaliseren, 

aarzel dan niet om ze door te geven. Wij zullen er, in de mate van het mogelijke, zeker rekening mee 

houden. 

Uitkijkend naar een fijne samenwerking, wensen wij u een leuk schooljaar toe! 

Namens het team Speelvogels, 

 

Saskia Lambrechts 

directeur kinderopvang 

 


