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HARTELIJK WELKOM IN ‘T STATIONNETJE! 
 

We zijn heel blij jullie kindje in onze groepsopvang te mogen verwelkomen. 

In deze brochure vind je alvast heel wat informatie en afspraken terug. 

 

Als er onduidelijkheden zijn, of je zit met vragen, spreek ons gerust aan. 

 

 

Het Stationnetjesteam 

 
 

 

 

 
  



 

 

1 ALGEMENE INFORMATIE 
Groepsopvang ’t Stationnetje is vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin voor 25 
opvangplaatsen. 

Sinds 1 januari 2014 zijn wij een erkend Centrum voor inclusieve kinderopvang . Dit wil 
zeggen dat ieder kind bij ons welkom is, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte. 
Hiernaast delen we onze expertise en bieden we ondersteuning aan andere 
opvanginitiatieven in de zorgregio Roeselare . 

De groepsopvang maakt deel uit van Dominiek Savio Instituut vzw,  
ingebed in Dienstencentrum GID(t)S, gelegen in de Koolskampstraat 24, 8830 Gits. 

Contactpersoon vanuit het organiserend bestuur: 
Dhr. Eric Van Parys - T: 051|23 06 11 - eric.vanparys@dominiek-savio.be 

Het ondernemingsnummer van de groepsopvang is 0409.334.258. 

1.1 CONTACTGEGEVENS 
Adres 
Groepsopvang ’t Stationnetje 
Koolskampstraat 24 
8830 Gits 

Verantwoordelijke  
Kelly Catrysse (ad interim) 
T: 051|23 06 14 of 0474|48 07 92 - E: info@stationnetje.net 

De verantwoordelijke coördineert de werking en is het centrale aanspreekpunt.  

1.2 OPENINGSUREN 
De groepsopvang is open van maandag tot vrijdag van 07u15 tot 18u15. 

1.3 SLUITINGSDAGEN 
Ieder jaar is de groepsopvang gesloten: 
 gedurende drie weken tijdens de zomer 
 tussen Kerstdag en Nieuwjaar 
 één week tijdens de paasvakantie 
 op officiële feestdagen 
 bij studiedagen voor het personeel 

De sluitingsdagen worden telkens bij het begin van het nieuwe kalenderjaar meegedeeld.  

1.4 BEREIKBAARHEID IN NOODGEVALLEN 
In geval van nood kan u steeds terecht op het centrale nummer van  
Dominiek Savio Instituut: 051|23 06 11 
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2. BELEID 
Wij zijn … 

… er ons van bewust dat de EERSTE  LEVENSJAREN van groot belang  zijn voor de verdere 
ontwikkeling van de persoonlijkheid en de identiteit van elk kind.  

Wij willen … 

… hiertoe bijdragen door dagelijks KLEUR te geven aan het leven van de kindjes in de groepsopvang. 

Wij zijn er … 

… voor IEDER kind, ook voor hen waar niet alles vanzelfsprekend loopt. 

… voor IEDERE ouder, opdat zij met een goed gevoel hun kindje aan ons toevertrouwen. 

Wij staan voor … 

… betrokkenheid 

… flexibiliteit 

… kwaliteit 

2.1 VISIE OP PEDAGOGISCH BELEID 
Het creëren van een warm en VEILIG NEST voor elk kind, is onze belangrijkste doelstelling. We willen 
dat elk kind zich goed voelt in onze opvang. 

Vanuit deze basis nodigen we de kinderen uit om zich VERDER TE ONTWIKKELEN, elk op zijn tempo 
en op zijn manier. 

 We doen dit door aansluiting te zoeken bij hun LEEFWERELD, nieuwe ervaringen aan te reiken, 
en ze in contact te brengen met de NATUUR. 

 Door te voelen dat ze MEETELLEN in de groep, stimuleren we de kinderen om zichzelf en de 
ander GRAAG TE ZIEN en een positieve identiteit te ontwikkelen. 

2.2 VISIE OP DE PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID VAN GEZINNEN 
Elke ouder is expert in de zorg voor zijn eigen kind. 

Wij, als opvang, zijn experts in het zorgen voor een groep kinderen. 

Door goed samen te werken en ervaringen uit te wisselen slagen we er in om voor elk kindje de 
gepaste zorg aan te bieden in de groep. 

2.3 VISIE OP INCLUSIEVE OPVANG 
Wij zijn er voor ieder kind, ook voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.  

Als Centrum voor Inclusieve Kinderopvang geven wij kinderen met een medische of psychosociale 
zorgvraag een plekje binnen de groep. We doen dit in nauw overleg met hun ouders en professionals 
die zich in het netwerk van het kind bevinden. 

Hiernaast ondersteunen we andere kinderopvanginitiatieven die ondersteuning wensen in het kader 
van opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. 



 

 

3. WEDERZIJDSE AFSPRAKEN 

3.1 OPNAMEBELEID 
Als ouder kan je je informeren over onze werking. Tijdens dit infobezoek wordt ‘t 
Stationnetje voorgesteld en krijgen jullie een rondleiding. Als je wenst in te schrijven en er is 
plaats, wordt er een schriftelijke overeenkomst opgemaakt.  

We vragen een reservatievergoeding bij inschrijving.  De reservatievergoeding bedraagt € 25 
per aangevraagde opvangdag (maximaal € 125 indien je kind 5 dagen zal komen). Als je 
gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan 27.000€ bruto bedraagt, betaal je een 
reserveringsbedrag van 50 euro. Je hebt 14 dagen de tijd na het ondertekenen van de 
schriftelijke overeenkomst om de vergoeding te betalen. 

De opvangplaats is definitief gereserveerd na ontvangst van de reservatievergoeding. 

Bij redenen van overmacht wordt het reservatiegeld teruggestort. 

De reservatievergoeding houden wij als waarborgsom tot de dag waarop de opvang wordt 
beëindigd. 

3.2 VOORRANGSREGELS 
Kinderen met een specifieke zorgbehoefte hebben voorrang. 

Hierna geven wij voorrang aan kinderen die vallen onder de groep van onderstaande  
voorrangsregels. 

Op jaarbasis moeten minstens 20 % van de opgevangen kinderen, kinderen zijn uit gezinnen 
met minstens twee kenmerken van de voorrangsregels. Deze zijn: 

 Je hebt kinderopvang nodig om werk te zoeken, te houden of om een opleiding te volgen.  

 Alleenstaande ouders,  

 Gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen,  

 Pleegkinderen, 

 Gezinnen waarbij één van de ouders een beperking heeft of een verminderde zelfzorg, 

 Gezinnen die omwille van sociaal-pedagogische redenen door een dienst begeleid 
worden, 

Hierna gelden de volgende voorrangsregels: 

 broers of zussen van kinderen die naar ‘ Stationnetje komen / kwamen. 

 personeel van Dienstencentrum GID(t)S vzw. 

 



 

 

3.3 SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST 
In deze overeenkomst worden de rechten en plichten van beide partijen voor de opvang van 
een welbepaald kind geregeld. Er wordt onder andere afgesproken welke prijs je moet 
betalen, hoe vaak en wanneer je kind zal komen en wat de andere afspraken zijn voor de 
opvang van je kind.  
Deze specifieke afspraken tussen organisator en gezin kunnen namelijk verschillen tussen de 
verschillende ouders. 

3.4 OPVANGPLAN 

Opmaak opvangplan 
 De start- en einddatum van de opvang en het persoonlijk opvangplan worden in een 

schriftelijke overeenkomst vastgelegd.  
 In het opvangplan maak je je keuze kenbaar tussen een vast of variabel plan. Een variabel 

plan kan enkel als je zelf een variabel werkrooster hebt. 
 Dit opvangplan is geldig voor de volledige duur van de opvang.  
 Een wijziging dient twee maand vooraf aangevraagd te worden. Plotse wijzigingen kunnen 

per uitzondering besproken worden. 

 

Variabel opvangplan 
Als je een variabel opvangplan nodig hebt, vragen wij om de opvangmomenten zo snel 
mogelijk door te geven. 

 

Regelmatige aanwezigheid 
Er wordt verwacht dat je kind op regelmatige basis, minstens vijf halve dagen per week naar 
’t Stationnetje komt.  
Wij vragen dit om de hechting tussen je kind, de kindbegeleidster en de andere kinderen te 
bevorderen.  
Het minimum opvangplan bevat daarom een opvang voor tien volle dagen per maand. 

 

Respijtdagen 
Respijtdagen zijn dagen waarop je gereserveerd hebt, en je kindje toch niet komt. Deze moet 
je niet betalen.  

Een voltijds opvangplan omvat 18 respijtdagen per kalenderjaar. De respijtdagen worden 
verhoudingsgewijs aangepast aan het opvangplan. (Vb een kindje dat 4 dagen per week 
komt krijgt 13,6 respijtdagen per jaar. 

Heb je geen respijtdagen meer over, dan betaal je de voorziene dagprijs voor de afwezige 
dagen. 



 

 

Ziekte en medische onderzoeken 

Wanneer je kindje afwezig is door ziekte, vallen de eerste 2 afwezigheidsdagen onder de 
respijtdagen. Als je kindje langer afwezig is, en je kunt een doktersbriefje voorleggen, 
worden de volgende afwezige dagen toegestaan. 

Afwezigheden door medische onderzoeken die 1 week op voorhand worden doorgegeven, 
en gestaafd worden met een doktersbriefje, worden toegestaan. 

 
Verlof 
Geplande afwezigheidsdagen die 3 maanden op voorhand gemeld worden, zijn toegestaan. 
Je kunt ze schriftelijk melden met het voorziene afwezigheidsformulier of door te mailen 
naar info@stationnetje.net 

Opvang schoolgaande kinderen 

Kinderen kunnen tot één jaar na het verlaten van ‘t Stationnetje, op woensdagnamiddag, 
schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties naar de opvang te komen, als de bezetting dit 
toelaat.  
Wij geven voorrang aan kinderen met specifieke zorgbehoefte, en de kinderen wiens broer 
of zus in ’t Stationnetje worden opgevangen. 

 
Extra opvangdagen 
Indien je een extra opvangdag wenst, kun je dit schriftelijk via het voorziene formulier of met 
een mailtje aanvragen. 

3.5 WENPROCEDURE 
In onderling overleg werken we een wentraject op maat van kind en ouder uit, om de 
overgang naar de groepsopvang geleidelijk en vlot te laten gebeuren. Wij raden aan om 
minstens eenmaal samen met uw kind te komen wennen in de leefgroep. Het eerste 
wenmoment bieden we gratis aan. Het biedt jou als ouder de kans om kennis te maken met 
en vragen te stellen over de leefgroep. Bovendien leert de kindbegeleider het kind al kennen 
door het bevragen van zijn of haar gewoontes. Er vindt met andere woorden een 
wederzijdse afstemming plaats. We vervolledigen op dit moment tevens het administratief 
dossier, overlopen de leefgroepsbrochure, overhandigen het heen- en weerschriftje en 
geven een checklist mee om zeker niets te vergeten de eerste dag. Er wordt tevens een 
eerste evaluatiegesprek gepland met het diensthoofd.  

 

 

 

mailto:info@stationnetje.net


 

 

3.6 AFSPRAKEN DAGELIJKSE WERKING 

Kledij en verzorging 
We vragen om je kindje netjes en aangekleed naar de groepsopvang te brengen. 

Wat breng ik mee? 
De verantwoordelijke bezorgt bij het wenmoment een lijst met alle zaken die je moet meebrengen.  

Flesvoeding 
Je vindt de informatie hierrond terug in de leefgroepbrochure. 

Maaltijden 
 De maaltijden worden bereid in de grootkeuken van Dominiek Savio.  
 De diëtiste van Dominiek Savio stelt het menu samen, aangepast aan de leeftijdsnoden.  
 Het weekmenu hangt ter inzage in de inkom van ’t Stationnetje en in iedere leefgroep, en 

wordt ook ter info op facebook geplaatst . 
 Indien je kind speciale voedingsnoden heeft, bespreek je dit met de begeleider.  

Specifieke dieetvoeding kan op doktersvoorschrift . 
 
Brengen en halen 
 Spreek vooraf af wie je kind zal afhalen. Indien je kind door derden wordt afgehaald, zeg 

je dit persoonlijk aan de kindbegeleider van de leefgroep van je kind. 
 Om 18u15 sluit de opvang. Het is raadzaam om iets vroeger je kind af te halen, zo kan de 

kindbegeleider je nog inlichten over het dagverloop van je kind. 
 Als ouder heb je op elk moment van de dag het recht op toegang tot alle ruimtes waar je 

kind verblijft. 
 
Aanwezigheidsregister 
De aanwezigheidsregistratie van de kinderen is van belang voor een correcte facturatie en 
het voeren van een actief veiligheidsbeleid.  

Door een sluitend registratiesysteem is er op ieder moment geweten welke kinderen er in de 
opvang aanwezig zijn.  

Bij het brengen en halen van je kind noteert de kindbegeleider het precieze uur op de 
aanwezigheidslijst. Op het einde van de week teken je deze lijst af.   

 

 

 

 

 



 

 

3.7 ZIEKTE OF ONGEVAL 
Wanneer je kindje ziek is, blijft het beter thuis. De kinderopvang is geen leuke plek voor een 
ziek kind. Bovendien kan het andere kinderen en personeel besmetten. 

Onder deze omstandigheden kan de opvang je kind weigeren:  

 je kind is te ziek om aan de normale activiteiten in de opvang deel te nemen 

 je ziek vraagt kind teveel aandacht en zorg, zodat de veiligheid en gezondheid van de 
andere kinderen niet meer kan gegarandeerd worden (vb onophoudelijk huilen, 
overprikkelbaarheid ...) 

 je kind vertoont een of meerdere van de volgende symptomen: 
- Diarree langer dan 24u (uitz: peuterdiarree).  
- Braken (2 of meer keer tijdens de laatste 24 uur) 
- Bloedbraken 
- Ademhalingsmoeilijkheden, gierende hoest of ademnood 
- Huiduitslag in combinatie met koorts  
- Onverklaarbare mondzweertjes  
- Koorts >38,5°C  

 je kind heeft een besmettelijke ziekte waarbij het kind zelf of de andere kinderen een 
risico lopen.  

 Ziektes waarbij de opvang veiligheidsmaatregelen moet nemen die niet haalbaar zijn voor 
de groepsopvang (vb. het continue ontsmetten van materiaal waarmee een kindje in 
contact komt)  

 

De eindbeslissing of je kind al dan niet naar de opvang kan komen, ligt bij de 
verantwoordelijke. Bij de beslissing denken we aan het belang van jouw kind, de andere 
opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg voor een ziek kind meebrengt. 

We passen de richtlijnen zoals vermeld in de ‘Infectieziekteklapper voor kinderdagverblijven‘ 
toe.  

 
Koorts 
Bij koorts (>38,5°), word je  door ons opgebeld. Zo kan je tijdig een afspraak met de arts 
maken en een oplossing zoeken voor de volgende dagen. 

In het kinderdagverblijf dienen wij éénmalig een koortswerend middel toe.  Zorg ervoor dat 
wij steeds over het correct gewicht van je kindje beschikken. Het boekje van Kind en gezin 
moet ook steeds te vinden zijn in de tas. Bij toediening van een suppo perdolan van het 
kinderdagverblijf wordt 0,50 euro aangerekend. 



 

 

Geef je kind ’s ochtends niet eerst een koortswerend middel om daarna toch naar de 
groepsopvang te brengen. 

Wanneer je kind twee dagen na elkaar koorts heeft, of andere ziektesymptomen vertoont 
(zoals diarree, braken, huiduitslag, …) verwachten wij dat je je arts raadpleegt vooraleer je 
kind terug naar de opvang komt. 

Breng je kind pas naar de opvang terug als het 24 uur koortsvrij is. 

Ziek of een ongeval in de loop van de dag? 
Wanneer je kind in de loop van de dag ziek wordt, zullen wij je contacteren en vragen om je 
kind te komen afhalen.  
Bij een zorgwekkende toestand of ernstig ongeval wordt er beroep gedaan op de 
hulpdiensten. 

Besmettelijke ziekte in de groepsopvang 
We verwittigen alle ouders wanneer dit voorkomt. Zo weet je dat je kind besmet kan zijn. 
Om de privacy van de ouders en kinderen te beschermen, zijn deze waarschuwingen steeds 
anoniem.  

 
Signaleer ook niet onmiddellijk zichtbare medische problemen , vooral wanneer er 
bijzondere waakzaamheid nodig is of wanneer er gevaar kan zijn voor de gezondheid van 
andere kinderen en de kindbegeleiders. 

3.8 TOEDIENEN VAN MEDICATIE 
 Voorgeschreven medicatie wordt zoveel mogelijk thuis toegediend.  
 Medicatie toedienen tijdens de opvanguren kan enkel mits attest van de arts of 

apotheek (etiket dat op het geneesmiddel wordt gekleefd). Hierop staat de naam van 
het kind, de medicatie, de dosering , het tijdstip en wijze van toedienen vermeld. Zonder 
dit attest dienen wij geen medicatie toe! Dit geldt ook voor homeopathische middelen. 

 Bij koorts (>38,5°) dienen wij éénmalig een koortswerend middel toe. Bij de aanvang 
van de opvangperiode bezorg je ons een doktersattest waarop vermeld staat wat je kind 
mag toegediend krijgen en vanaf hoeveel °C lichaamstemperatuur. Kind en Gezin beveelt 
siroop aan op basis van paracetamol.  

 

 

 

 



 

 

3.9 MAATREGELEN TER PREVENTIE VAN WIEGENDOOD 
Om wiegendood te helpen voorkomen, nemen wij volgende maatregelen (conform de aanbevelingen 
van Kind & Gezin):  
 
 Kinderen jonger dan 1 jaar slapen op de rug.  
 baby’s tot 6 maanden slapen in de leefruimte 
 regelmatig toezicht op de slapende baby’s  
 baby’s slapen in een spijlenbed met aangepaste matras en matrasbeschermer  
 we maken enkel gebruik van katoenen lakens, dekens en slaapzakken (geen hoofdkussen 

en geen donsdeken)  
 een fopspeenketting en grote knuffels laten we niet toe  
 regelmatige verluchting van de slaapruimtes  
 we houden de temperatuur van de slaapomgeving op 18° C  
 Regelmatig organiseren we een vorming voor het personeel over reanimatietechnieken  
 roken in het kinderdagverblijf wordt niet toegelaten 
 we voorzien een wenproces op maat, zodat de start in de opvang met minder stress 

gepaard gaat. 

3.10 BEËINDIGING VAN DE OPVANG 

Door de ouders 
 Enkele weken voordat jullie kindje de schoolrijpe leeftijd (2j, 6m) heeft, polst de 

verantwoordelijke of jullie kindje zal instappen op school. Je kan ook aangeven dat je 
gebruik wil maken van onze buitenschoolse opvang (tot 1 jaar na schoolopstart).  

 Wil je de opvang om andere redenen stopzetten, laat dit dan minstens 2 maand vooraf 
schriftelijk weten. Anders zien wij ons genoodzaakt om de reservatiewaarborg in te 
houden. 

Door de groepsopvang 
De groepsopvang kan ook zelf de opvang beëindigen: 
 Wanneer je het huishoudelijk reglement niet naleeft en geen gevolg geeft aan de 

mondelinge en schriftelijke verwittigingen van het kinderdagverblijf. 
 Bij het niet betalen van de facturen.  

De opzeggingsbrief wordt aangetekend verstuurd en vermeldt de reden en ingangsdatum 
van de stopzetting. 

 

 

 

 



 

 

4. FINANCIËLE BIJDRAGE   
Bijdrage van het gezin 
De bijdrage wordt vastgesteld op basis van het inkomen van het gezin overeenkomstig het 
ministerieel besluit van 17 maart 2008 (terug te vinden op de website van Kind en Gezin ). 

Daarvoor hebben wij je attest inkomenstarief nodig. 

 Je vraagt dit attest inkomenstarief aan via mijn.kindengezin.be per kind in de opvang. Het 
attest wordt gebruikt om facturen te maken.  
Heb je hulp nodig hierbij, spreek ons gerust aan. 

 Je bezorgt je attest inkomenstarief aan de verantwoordelijke tijdens het wenmoment. 
 Als je jouw inkomen niet wil bekend maken, kan je dit in de module aanduiden. 

Je krijgt dan een attest met het maximumtarief, dat je aan de verantwoordelijke geeft. 
 Vraag een nieuw attest aan wanneer er wijzigingen zijn bij de personen die het kind ten 

laste hebben, bijvoorbeeld een echtscheiding, een overlijden, een huwelijk, gaan 
samenwonen, een nieuw kindje in het gezin, ...  

 Je betaalt het inkomenstarief voor de opvangdagen en voor afwezigheidsdagen bovenop 
de opgebruikte respijtdagen (voor afspraken rond verlof of afwezigheid, zie hierboven) 

 Voor collectieve sluitingsdagen van de opvang je niet. 

 

De prijs omvat: 

de opvang, de maaltijden van uw kind, vochtige doekjes, gebruik van slabben en washandjes. 

 

Bijkomende bijdragen 

 Tweede maaltijd bij een verblijf van een halve dag: €2. 
 Laattijdig afhalen van je kind na sluitingstijd (18u15):  per begonnen kwartier wordt een 

bijdrage van €10 gerekend. 
 Laattijdig of niet verwittigen van afwezigheid van je kind: bijdrage van €28 (volle dag), 

€16,8 (halve dag) of 11,2 (1/3 dag voor schoolgaande kinderen). Dit komt overeen met 
het bedrag dat ’t Stationnetje normaal van Kind & Gezin ontvangt voor die opvangdag. 
Verwittig de groepsopvang dus altijd telefonisch voor 10u!  

 Administratieve kosten: maandelijks wordt €3.55 per factuur aangerekend. 
 Afvalverwerking (luiers, voedsel, …) : €0.30 per volle aanwezigheidsdag; 0.18€ voor een 

halve/derde dag. 
 Elk toegediend koortswerend middel van de opvang: € 0,50 per middel. 
 Luier van de opvang (als de eigen luiers op zijn): €0,50 per luier. 

 
 
 



 

 

Betalingswijze en fiscaal attest 
 
 Je ontvangt maandelijks een gedetailleerde factuur.  

- Je moet deze binnen de 14 kalenderdagen betalen.  
- Lukt het door omstandigheden niet om de factuur te betalen, spreek ons dan aan 

zodat wij in overleg tot een oplossing kunnen komen. 
- Bij laattijdige betaling krijg je een schriftelijke aanmaning.  
- Bij herhaalde laattijdige betaling of bij niet betaling, kan ‘t Stationnetje de opvang 

beëindigen. Het beëindigen van de opvang kan plaatsvinden wanneer de 
verschuldigde bijdrage van meer dan twee maanden niet werd betaald.  

 De groepsopvang verbindt zich ertoe je jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest 
te bezorgen. De FOD Financiën verbiedt het vermelden van de bijkomende bijdragen op 
het fiscaal attest. 

5. KLACHTENPROCEDURE  
 Opmerkingen in verband met de verzorging, voeding… van je kind bespreek je met de 

betrokken kindbegeleider en/of de verantwoordelijke.  

 Opmerkingen betreffende organisatie, opvangplan,… bespreek je met de 
verantwoordelijke. 

 Indien je een probleem of klacht hebt, kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke of 
bij het organiserend bestuur:  
Eric Van Parys, directeur dagelijks beleid Dominiek Savio– T: 051|23 06 70. 

 Wanneer je niet tot een oplossing kan komen, kan je ook de Klachtendienst van Kind en 
Gezin raadplegen: 

- Klachtendienst – Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel 
- T: 02 533 14 14. 
- E: klachtendienst@kindengezin.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:klachtendienst@kindengezin.be


 

 

6. NALEVING VAN DE WET OP BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE 

LEVENSSFEER 
Omgaan met persoonsgegevens 

In overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 
betreffende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden kan het kinderdagverblijf bij de 
inschrijving en tijdens het hele verblijf van uw kind in het kinderdagverblijf 
persoonsgegevens opvragen.  

Het betreft administratieve, financiële en medische gegevens van het kind en het gezin. 
Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van kinderopvang. Voor zover relevant 
voor de opvang kan het kinderdagverblijf ook sociale gegevens of medische inlichtingen van 
andere gezinsleden registreren.  

 Medische gegevens kunnen enkel opgevraagd worden onder de verantwoordelijkheid van 
een arts.  

 Administratieve en sociale gegevens worden opgevraagd en verwerkt onder 
verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke.  

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer heeft u als ouder recht op toegang tot de administratieve gegevens die uw kind, 
uzelf of uw gezin betreffen en kunt u verbetering ervan vragen. De opgevraagde gegevens 
worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de 
toepasselijke regelgeving.  

Onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en delen geen informatie over uw 
kind of zijn verblijf in het kinderdagverblijf mee aan derden.  

Bij de opvang van een kind met een specifieke zorgbehoefte dienen we een dossier in bij 
Kind en Gezin. De persoonsgegevens van het kind worden strikt vertrouwelijk doorgegeven 
aan de dossierbeheerder van Kind en Gezin. Deze informatie is ook raadpleegbaar door de 
Zorginspectie.  

 

Omgaan met beeldmateriaal 

In ’t Stationnetje worden geregeld foto’s en filmpjes gemaakt. Deze geven een beeld van de 

dagelijkse werking weer. Het is leuk om je kind bezig te zien.  

Als ouder kan je aangeven voor welke doeleinden dit beeldmateriaal mag gebruikt worden 

(zie bijlage ‘toestemming verspreiden beeldmateriaal) 

  



 

 

7. VERZEKERINGEN 
Voor de kinderen die verblijven in de groepsopvang is een verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid (zowel voor lichamelijke als materiële schade) afgesloten.  
Er werd eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel als voor 
de gebouwen afgesloten. 

BVBA Finaco, President Kennedypark 1a,B-Kortrijk 

Polisnummer burgerlijke aansprakelijkheid 730.295.349 

8. KWALITEITSHANDBOEK 
Het kwaliteitshandboek van de groepsopvang ligt ter inzage in het bureau van de 
verantwoordelijke. In dit handboek vind je allerhande informatie betreffende de werking van 
de groepsopvang.  

9. WIJZIGINGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Wij informeren jullie minstens twee maanden op voorhand bij wijzigingen met een grote 
impact op jullie gezin. Jullie ontvangen dan een nieuw exemplaar en ondertekenen ter 
ontvangst en kennisneming. 

De meest recente versie van het huishoudelijk reglement is te raadplegen op de website van 
’t Stationnetje. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verantwoordelijke Uitgever: 

Dhr. E. van Parys 
 

Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd - opgeslagen - verzonden 
 of op enige andere wijze gedupliceerd zonder toestemming van de uitgever. 

 
Wijzigingen voorbehouden - uitgave februari 2018 
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