
 
Kinderdagverblijf tolifantje, Gentseweg 124, 9120 Beveren 
  
 
 
 
 
   Huishoudreglement  
 
 
Tolifantje is een zelfstandige opvangvoorziening waar kindjes van 0 tot 3 jaar 
worden opgevangen. Wij bieden plaats aan 20 kindjes in Beveren.  
Onze opvang staat onder toezicht van kind en gezin waardoor basiskwaliteit inzake 
hygiëne en veiligheid is gewaarborgd.  
Wij zorgen ervoor dat u lieveling het naar zijn/haar hart heeft en een beetje van 
eigen thuis terugvindt zodat u met een gerust hart uw werk kan hervatten.  
 
 
 
Contactpersoon van het kinderdagverblijf  
 
De dagelijkse leiding is in handen van Goossens Heidi en Paternoster Jan. Als 
verantwoordelijke  
coördineert hij/zij de activiteiten, heeft de leiding over het personeel en 
onderhoudt het contact met de ouders, de externe instanties en derden.  
De verantwoordelijke is te bereiken in het kinderdagverblijf van maandag tot 
vrijdag. De contactgegevens van het kinderdagverblijf :  
 
Naam: tolifantje  
Adres: Gentseweg 124  
 9120 Beveren  
Tel : Beveren : 03/296.97.64  
E-mail : info@tolifantje.be  
website: www.tolifantje.be 
  
 
 
Doelgroepomschrijving : 
  
Het kinderdagverblijf richt zich op kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. 
Alle kinderen zijn bij ons welkom. We zorgen ervoor dat kinderen uit kansarme 
gezinnen in het kinderdagverblijf kunnen opgevangen worden.  
 
Verzekering :  
 
Het kinderdagverblijf heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid 
voor de kinderen en de medewerkers, alsook een verzekering tegen lichamelijke 
ongevallen voor de opgevangen  
kinderen afgesloten.  
Aangifte van schade of ongevallen moeten binnen de 24 uur na de feiten gebeuren 
aan de  
verantwoordelijke. De verantwoordelijke brengt de verzekeringsinstelling op de 
hoogte.  
Klachtenbehandeling :  
 



Wij nodigen je uit om bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de 
begeleidsters of de verantwoordelijke. Samen zullen we trachten tot een oplossing 
te komen.  
Je kan je klacht ook schriftelijk bezorgen aan de verantwoordelijke. We 
garanderen je dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier behandeld 
zal worden.  
 
Indien je van mening bent dat je klacht ontoereikend beantwoord werd, kan je je 
wenden tot de  
klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.   Je kan dit doen 
via klachtendienst @kindengezin. be of   02-533.14.14  
 
Openingsdagen en openingsuren :  
Het kinderdagverblijf is open van maandag tot vrijdag van 06u30 tot 18u30. Wij 
zijn één week gesloten tussen Kerst -en Nieuwjaar.  
 
De andere sluitingsdagen krijgen jullie schriftelijk meegedeeld voor een heel jaar.  
 
 
 
Intern werkingskader :  
 
Principes van ons pedagogisch beleid  
 
Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de opgevangen 
kinderen. Het  
kinderdagverblijf wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de 
ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en 
vaardigheden te ontplooien.  
Om dit te verwezenlijken werkt het kinderdagverblijf volgens de criteria die in de 
kwaliteitsschaal voor het evalueren van het pedagogisch functioneren   van Kind en 
Gezin worden vooropgesteld. Wij besteden bijzondere aandacht aan het 
individualisering, zelfredzaamheid , flexibiliteit, structureren, bewegingsvrijheid en 
veiligheid. Het kinderdagverblijf gebruikt ook het zelfevaluatie-instrument voor 
welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang ( ZIKO)  
  
 
 
Alle leeftijden hebben hun eigen leefgewoonten. Voor meer informatie over de 
dagindeling, de slaap - 
en eetgewoonten en de spelactiviteiten kan je steeds terecht bij de begeleidsters 
of  
verantwoordelijke.  
 
Principes voor onze samenwerking met ouders en kinderen.  
De verantwoordelijke en medewerkers willen nauw met je samenwerken. Zij 
informeren je over het  
verloop van de opvang en de pedagogische aanpak. Zij houden je op de hoogte van de 
vorderingen van  
je kind. Er is regelmatig overleg over de aanpak van je kind. Op die manier kunnen 
we ons in de opvang  
afstemmen op de individuele noden van jouw kind; Je kan met je vragen over de 
gezondheid, de  
ontwikkeling en de activiteiten van je kind terecht bij de begeleidsters of 
verantwoordelijke.  



Het basisprincipe van onze opvang is dat we respect hebben voor elk kind ,voor zijn 
eigenheid en zijn  
persoonlijkheid. Wij zorgen voor een stimulerende omgeving met speelgoed en 
activiteiten die zijn  
aangepast aan de leeftijd en interesses van de kinderen, waardoor je kind geboeid 
en betrokken bezig  
kan zijn. Tegelijkertijd zorgen we voor geborgenheid, we bieden overzichtelijke 
structuur en  
regelmaat en we respecteren het ritme van het kind, met het oog op het 
welbevinden van elk kind.  
 
Wederzijdse afspraken tussen ouders en kinderdagverblijf :  
De startdatum van de opvang en de individuele dag- en uurregeling worden in een 
schriftelijke  
overeenkomst vastgelegd. Deze is zowel bindend voor de ouders als voor het 
kinderdagverblijf.  
Elke wijziging in deze dag - en uurregeling   wordt schriftelijk vastgelegd tussen de 
ouders en de verantwoordelijke.  
Wanneer je het opvangplan wil wijzigen, neem je contact op met de 
verantwoordelijke om nieuwe afspraken te maken.  
Bij onverwachte afwezigheid die niet gemeld werd voor 08u30 zal een kost van 
23,37 euro per dag gevraagd worden.  
 
 
 
Breng - en haalmomenten :  
 
Als ouder heb je toegang tot alle lokalen waar je kind verblijft.  
Tijdens de breng - en haalmomenten kan je (schriftelijk of mondeling) informatie 
uitwisselen met de begeleidsters of verantwoordelijke.  
 
Je moet je kind ten laatste 5 minuten voor sluitingstijd afhalen. Bij laattijdig 
afhalen zal een  
vergoeding gevraagd worden van 5 euro per beginnend kwartier. Bij herhaaldelijk 
laattijdige afhaling zullen wij je vragen om een andere oplossing te zoeken. Indien 
je niet meewerkt, kan dit leiden tot een beëindigen van de opvang.  
Het kinderdagverblijf vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die 
overeengekomen zij   voor het afhalen van het kindje. Je verwittigd vooraf de 
verantwoordelijke of begeleidsters wanneer  
iemand anders je kind komt afhalen.  
  
 
 
 
Invulformulieren met kindgegevens :  
 
Wij vragen je om een formulier ( een inlichtingsfiche) in te vullen waarop meer 
informatie staat over de gewoontes en eigenheden van je kind, belangrijke 
medische gegevens, de telefoonnummers waarop je bereikbaar bent en jouw wensen 
over de opvang.  
 
Voeding :  
’s Morgens zorgt het kinderdagverblijf niet voor een ontbijt. Wij verwachten dat 
de kinderen thuis  
ontbijten. Rond negen uur eten wij een boterham maar dat is een tussendoortje 



geen volwaardige  
maaltijd.  
 
Ons kinderdagverblijf zorgt tijdens de dag voor maaltijden die aangepast zijn aan 
de leeftijd van  
jouw kind. De maaltijden zijn vers bereid. De samenstelling van het menu en van de 
bereiding gebeurt onder toezicht van de verantwoordelijke. Het menu wordt 
dagelijks opgeschreven in het  
kinderdagverblijf.  
Wanneer je kind een dieet moet volgen zoals bv. een   glutenvrij dieet, of wanneer 
je speciale wensen hebt zoals bv. vegetarisch voedsel, zal het kinderdagverblijf 
hieraan in de mate van het mogelijke tegemoetkomen. Gelieve hierover afspraken te 
maken met de verantwoordelijke.  
Flesvoeding voor baby’s en /of bijzondere dieetproducten dien je zelf mee te 
brengen. Je bezorgt het kinderdagverblijf informatie over het product, de 
bereidingswijze en - voor dieetproducten - de nodige medische 
achtergrondinformatie.  
 
 
 
 
 
Opvang van een ziek kind :  
 
Zieke kinderen kunnen niet in het kinderdagverblijf terecht. Het is daarom een 
goed idee om op voorhand oplossingen te hebben voor het geval dat je kind ’s 
ochtends ziek zou zijn en je dringend alternatieve opvang nodig hebt.  
 
Het kinderdagverblijf zal het kindje niet opvangen als :  
 
- Je kind te ziek is om aan de normale activiteiten   in de opvang deel te 
nemen. 
- Je zieke kind de andere kindjes kan besmetten en de gezondheid van de 
andere kindjes niet 
meer gegarandeerd kan worden. 
- Je kind heeft een of meerdere van de volgende symptomen : 
•   Diarree 
•   Braken  
•   Bloedbraken  
•   Ademhalingsmoeilijkheden,  
•   Koorts boven de 38,5°C die samengaat met keelpijn of braken, diarree, oorpijn,  
 prikkelbaarheid, verwardheid of rode huiduitslag.  
•   Mondzweren met kwijlen, tenzij een arts bepaald heeft dat het niet 
besmettelijk is.  
  
 
 
 
- Bij twijfel over wat kan of niet , contacteert u ons best voor het kindje 
gebracht wordt.  
- U kindje moet minstens 24 uur koortsvrij zijn voor het weer naar de opvang 
mag komen.  
Wanneer uw kindje tijdens de opvang plots ernstige verschijnselen van ziekte 
vertoont, zullen  
 wij onmiddellijk contact met één van de ouders opnemen om verdere 



afspraken te maken.  
-Indien u kindje ziek is gelieve dit te melden voor 08u30 ’ s ochtends.  
 
Medicatie:  
 
Het kinderdagverblijf geeft nooit op eigen initiatief medicatie aan de opgevangen 
kinderen.  
 
Wanneer je kindje medicatie moet nemen, vragen we je om een doktersattest mee 
te brengen.  
 
•   Naam van het kind  
•   Datum van het voorschrift  
•   Naam van medicatie  
•   Dosering van de medicatie  
•   Manier van toedienen  
•   Tijdstip van toedienen  
•   Duur van de behandeling  
•   We noteren wanneer de medicatie is toegediend in het heen - en- weer boekje en 
zorgen voor de juiste bewaring.  
 
De doktersbriefjes dienen binnen de 24 uur in ons bezit te zijn, zo niet worden de 
dagen aangerekend aan 23,37 euro. 
 
 
 
Financiële bepalingen :  
 
De prijs van de opvang wordt vastgesteld op basis van het inkomen van het gezin 
volgens de wettelijke bepalingen. Wanneer je gehuwd of samenwonend bent, wordt 
het inkomen van jullie beiden als basis  
genomen voor de berekening van de bijdrage. De opvang staat in verhouding tot de 
verblijfsduur van het kind in de opvang.  
 
De dagprijs zal door Kind en Gezin worden berekent via een formule. Deze moet 
door de ouders  
worden aangevraagd bij Kind en Gezin. www.kindengezin.be  
 
De kindcode kan je aanvragen via uw identiteitskaart en een lezer of een token. 
Het kinderdagverblijf factureert ook de opvangkosten door aan de ouders en de 
bijkomende kosten. 
Zoals pampers (ook afvalverwerking) ,vergoedingen voor laattijdige betalingen of 
niet tijdig aangekondigde afwezigheden... 
 
 Deze facturen zijn betaalbaar binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum. 
Laattijdige betaling  
geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het verschuldigd 
zijn van een  
verwijlintrest van 1 % per maand en van een forfaitaire schadevergoeding van 25 
euro per vervallen  
factuur.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Bij inschrijving vragen wij een waarborg van 250 euro.   Deze waarborg garandeert 
u een plaatsje bij  
ons.  
 
Gelieve deze te storten op rekeningnummer : 363-0521653-27  
Indien   er om een andere reden dan het naar school gaan van uw kind een einde 
wordt gesteld aan de opvang bij ons, blijft dit voorschot verworven als forfaitaire 
schadevergoeding voor de reorganisatie van onze werking.  
 
Bij   correcte naleving van de overeenkomst wordt de waarborg terug betaald   
wanneer   uw kindje de opvang verlaat om naar school te gaan.  
 
 
Sanctionerende vergoedingen : 
 
-Bij laattijdige afhaling zal er een vergoeding gevraagd worden van 5 euro per 
beginnend kwartier.  

- Bij onverwachte afwezigheden die niet gemeld werden voor 08u30 zal een 

kost van 23,37 euro per dag gevraagd worden.  

- Bij systematisch afwijken van het opvangplan, zal een kost van 23,37 

euro per dag gevraagd worden; -Bij ziekte zonder doktersbriefje, zal een 

kost van 23,37 euro per dag gevraagd worden.  

- Bij het overschrijden van de 4 weken vakantiedagen van het kindje 

zal er ook een vergoeding gevraagd worden van 23,37 euro per dag.  
 
- Bij niet - betaling zullen de incassokosten aan de ouders worden doorgerekend.  
 
 
 

Voorwaarden :  

Wij vragen u om u kindje minimum 2 dagen per week te brengen om 

aanpassingsproblemen te vermijden.  
 
Bij inschrijving wordt een waarborg gevraagd van 250 euro.  

Het kinderdagverblijf zorgt zelf voor de pampers en 

verzorgingsproducten (van merk PAMPERS). Het gebruik en de 

afvalverwerking van de luiers. De bijdrage hiervoor bedraagt 3 euro per 



dag,  1,5 euro per halve dag. Als er potjestraining gedaan wordt (als er 

bijna geen pampers meer worden gedragen ) blijft de vergoeding 1,5 euro 

voor de reiningingsproducten en de eventuele pampers.  

 

 

 

 

 
 
 
Opzegmodaliteiten voor de ouders : 
 
Je kan de opvang beëindigen door dit ten minste drie maand op voorhand te melden 
aan de 
verantwoordelijke. Wanneer je dit niet doet zal er een toeslag van 250 euro 
aangerekend worden. 
 
Opzegmodaliteiten voor de voorziening : 
 
Het kinderdagverblijf kan de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen wanneer je 
het huishoudelijk reglement niet naleeft of wanneer je geen gevolg geeft aan de 
mondelinge of schriftelijke verwittigingen van de opvang; 
 
De opzegging of schorsing worden per aangetekende brief meegedeeld met 
vermelding van de reden en ingangsdatum. 
 
Bij de inschrijving van het kind ontvangt u een huishoudelijk reglement. 
 
 


