Beste Ouder(s)

Waarschijnlijk heb je de afgelopen dagen ook de adviezen en richtlijnen gevolgd aangaande het
onderwijs en de buitenschoolse opvang . Aanvankelijk waren deze richtlijnen totaal niet in
overeenstemming waardoor het bijgevolg ook niet mogelijk was om deze twee structuren in de
coronatijd op elkaar af te stemmen en naar ouders toe een duidelijk overzicht te geven met alle
richtlijnen en de concrete uitwerking hiervan .

Ondertussen werden - op uitdrukkelijke vraag vanuit de sector opvang - de violen toch enigszins
gelijkgestemd en ontvingen wij gisteren een nieuw draaiboek met daarin alle richtlijnen aangaande
de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang .

Aangezien de scholen vanuit departement onderwijs hun richtlijnen reeds vorige week hadden
ontvangen waren zij al volop gestart met de uitwerking van deze richtlijnen . Afgelopen vrijdag
hadden wij hierover een video vergadering met alle directies en werden onder voorbehoud een
aantal afspraken gemaakt tussen de dienstverlening van de buitenschoolse opvang en de opvang of
les in de scholen , dit vanaf 15 mei.

Op het moment dat wij (gisteren) onze richtlijnen doorkregen bleek dat de aanvankelijke afspraak :
de buitenschoolse opvang organiseert de voor en na opvang en woensdagmiddagopvang voor elke
school en alle kinderen , niet meer volgens de doorgestuurde richtlijnen kon doorgaan.

Met deze info hebben wij deze ochtend opnieuw een digitaal overleg gehad met alle directies en is
volgende regeling geldend vanaf 15 mei 2020 weerhouden :

Er wordt een volledige opsplitsing gemaakt tussen kleuters en lagere school kinderen :

- kleuteropvang all inclusive ( = voor en na opvang + dagopvang) gebeurt volledig door onze dienst
buitenschoolse opvang
- lagere school opvang en /of lesdagen all inclusive ( =voor en na opvang + dagopvang) neemt de
school voor haar rekening

Concreet betekent dit dat kleuters elke dag een hele dag in de buitenschoolse opvang terecht
kunnen en dit tijdens de normale openingsuren : 7u - 18u30 . Wij zorgen dus zowel voor de voor - en
na kleuteropvang als voor de volledige dagopvang tijdens de normale schooluren van de kleuters .
Wij vangen onze kleuters op volgens de geldende richtlijnen aangaande hygiëne, contactbubbels,
vaste begeleiding , aangepaste infrastructuur enz...
De scholen nemen de lagere schoolkinderen voor hun rekening : tijdens de normale schooluren ,
verdeelt volgens de afgesproken bubbels ( les of opvang) alsook de voor - en naopvang . Alle verdere
info over de praktische uitwerking hiervan krijg je via de scholen.

Verder zeggen de richtlijnen duidelijk dat wij onze dienstverlening in eerste instantie richten naar
ouders die beiden uit werken moeten gaan én geen andere mogelijkheid hebben om hun kinderen te
laten opvangen . In twee instantie gaat onze dienstverlening naar kinderen die zich in een kwetsbare
situatie bevinden en waarvan de ouder(s) om andere redenen dan uit werken gaan nood hebben aan
opvang voor hun kind(eren) . In laatste instantie kunnen ouders die van thuis uit werken en toch het
noodzakelijk vinden om hun kind naar de opvang te laten gaan hun kind inschrijven.

Aangezien wij geen onbeperkte capaciteit hebben voor opvang , willen wij uitdrukkelijk vragen om
met deze richtlijnen rekening te houden . Zodoende hopen wij iedereen die nood heeft aan opvang
een plaats te kunnen geven.

Alle inschrijvingen gebeuren via het online inschrijfsysteem van de Cacetoe, dit op volgende manier :

- inschrijven voor de voor en na opvang van uw kleuter, is inschrijven op de locatie verbonden aan de
school bij de voor en na opvang (= De Cacetoe voor GO! Dr Jozef Weyns)
- inschrijven voor kleuterdagopvang , is inschrijven op de locatie verbonden aan de school bij de
kleuterdagopvang (= De Cacetoe voor GO! Dr Jozef Weyns)
- inschrijven voor deze opvang start vandaag, vanaf heden.

De reden van deze opsplitsing ligt in het gegeven dat wij géén ouderbijdrage aanrekenen voor de
dagopvang van uw kleuter, enkel de voor en na opvang wordt zoals anders in rekening gebracht.
Mogen wij u dan ook uitdrukkelijk vragen om 12u voor de volgende opvangdag de nodige opvang te
reserveren ( = vooropvang , naopvang en dagopvang)

Graag geven wij nog enkele praktische afspraken mee :

Het breng- en haalmoment in onze buitenschoolse opvang gebeurt op een gestructureerde manier
volgens de algemeen geldende richtlijnen: ouders brengen hun kind alleen naar de opvang, zij dragen
verplicht een mondmasker of sjaal/bandana en desinfecteren hun handen bij het binnenkomen in de
opvang. Ouders blijven aan het bureel wachten en wij zorgen dat hun kleuter tot bij hen gebracht
wordt, ouders lopen niet zelf rond in onze locatie. Indien er reeds een ouder aanwezig is in de
locatie wachten andere ouders buiten, zodat er niet gelijktijdig meer dan één ouder aanwezig is in de
locatie.

Voor de kleuterdagopvang vragen wij, als je kleuter een hele dag in de opvang blijft, om een
lunchpakket en een drankje mee te geven . Een fruitdrieuurtje alsook water tijdens de dag wordt
door ons voorzien.

Wij begrijpen dat dit voor jullie als ouders allemaal niet evident is om alles aangaande de kinderen
georganiseerd te krijgen en ook te weten wie waar naartoe moet en onder welke voorwaarden . Als
dienstverlening buitenschoolse opvang hebben wij samen met de scholen enerzijds getracht om toch
in heel dit kluwen de nodige duidelijkheid en structuur te krijgen . Wij hebben hierbij vooral rekening
gehouden met het emotioneel welzijn van kinderen. Anderzijds moeten wij hierbij steeds rekening
houden met de huidig geldende richtlijnen. Aanpassingen zijn bijgevolg altijd mogelijk .

Voor ouders die nog geen account hebben en dus nieuwe klant zijn, vragen wij om even contact op
te nemen met onze dienst zodat wij alles concreet kunnen regelen en deze ouders ook in de
mogelijkheid zijn om hun kleuters in te schrijven .
Indien er problemen zouden zijn bij deze inschrijving kunnen ouders ook altijd terecht bij de
begeleiding op de opvanglocatie waar hun kind naartoe gaat (= De Cacetoe voor GO! Dr Jozef
Weyns).

Uiteraard staan wij altijd ter beschikking voor verdere vragen .

Met vriendelijke groeten

Claudine Van Hove

