
Vakantieprikkel 2019 
VBA Anzegem, Centrumschool 

We lopen de vakantie tegemoet! 

 

 





Een welverdiende vakantie aan al onze stralende VBA’ntjes! 

 
 
 



We zijn heel fier om deze zesdeklassers alle geluk toe te wensen met hun 
sprong naar het middelbaar. Het ga jullie goed. 

 
 
 

 

Bewaar dit krantje… het bevat belangrijke data en info voor volgend schooljaar. 

Onze nieuwe schoolkalender  
- Donderdag 27 augustus:  

Onthaaldag voor startende peuters.  
Dag juf – dag meester – moment voor alle 
anderen!  
Welkom als je al even goede dag wil komen 
zeggen aan jouw leerkracht.   

o ‘Centrumschool’ : 16.00 -17.30 

o ‘De Verrekijker’: 16.00 – 17.30 
- Maandag 2 september: Eerste schooldag en 1ste  peuter-instapdag 

De kalender voor volgend schooljaar kan je vinden als 
gekleurde bijlage in het midden van deze prikkel.  
V1= Centrumschool  
V2= De Verrekijker 

 



Bedankt! 
Aan het einde van een schooljaar is een dankwoordje 

zeker op zijn plaats. 

- Bedankt aan alle leerkrachten voor  
o een  jaar vol inzet 
o het samen school maken  
o een goede samenwerking op school 
o de (be)zorg(dheid) om kinderen 

- Bedankt aan elke medewerker 
o een nette school zorgt voor rust 
o verzorgen van een goed middaggebeuren 

o versnijden van fruit 
o begeleiden van een leesgroepje 
o achter de schermen de school te laten draaien 

- Bedankt aan de ouderraad voor 
o Verzorgen van hoogtepunten gedurende het schooljaar 
o Financiële bijdrage uit een potje verkregen door opgezette activiteiten 
o Meedenken in de plannen voor onze speelplaats. 
o Meedenken in het voordeel van een goede schoolwerking 

- Bedankt ouders voor 
o Het vertrouwen in het onderwijs van onze school! 
o Samen dezelfde richting te vinden in het voordeel van een positieve 

ontwikkeling van je kind. 
- Bedankt en een fijne vakantie voor de kinderen 

o Je deed je best om te worden wie je vandaag bent! Groei verder uit tot 

krachtige mensen! 
o Wij zwaaien onze zesdes uit en wensen hun een succesvolle toekomst 

toe. Word wie je zou willen zijn! Geloof in jezelf en trek op met krachtige 

positieve mensen! 
- Mocht ik iemand vergeten zijn … alsnog een grote dankjewel! 

 

Schoolorganisatie schooljaar 2019-2020 
 

Samen met het VBA - team, ben ik, als directie, ervan 

overtuigd dat onze school ‘De Goede Basis’ streeft naar 

de beste omkadering voor jullie kinderen.   

In het prille schoolnieuws eind augustus meer hierover. 

 
 

 



Aanpassingen in het schoolreglement: 

Toezicht en opvang op school: 

Een school is aansprakelijk voor alle leerlingen die 

zich op haar schooldomein bevinden.  

Het toezicht door de school begint om 8.20 uur. Er is 

toezicht op de speelplaats tot 16.15 uur (op woensdag 

tot 12.10 uur en vrijdag tot 15.15 uur.   

De leerlingen die vóór 8.20 uur de speelplaats worden afgezet of na de 

openingsuren nog op school zijn, moeten verplicht naar de betalende 

opvang. De leerlingen hebben immers voor en na die uren geen toelating om zonder 

toezicht op de speelplaats te zijn. 

Financieel: 

Middagtoezicht en maaltijd op school – prijsaanpassing. Dienst door de school 

aangeboden, draagt een prijskaartje. 

- Om het toezicht op onze school over de middag te optimaliseren werven we 

extra personeel aan. Dit brengt een extra kost met zich mee. Daarom zullen we 

de prijs van toezicht optrekken van 0,70 euro naar 1 euro. 

o Op de rekening zul je dus het volgende vinden: 

 Maaltijd kleuter: 2,5 euro (waarvan 1 euro toezicht) 

 Maaltijd lager: 3.80 euro (waarvan 1 euro toezicht) 

 Picknick op school met soep: 1,50 euro (waarvan 1 euro toezicht) 

o In samenspraak met onze traiteur Willequet zullen er ook enkele 

aanpassingen gebeuren. Zo denken we eraan om: 

 Het aanbod van groenten uit te breiden tot minimum 2 

 Zullen we zorg dragen voor een gevarieerd aanbod 

 Zullen we dessert beperken tot fruit, dat in de namiddag door onze 

fruitouders kan verdeeld worden. (Dit zullen we laten aansluiten bij 

ons fruitproject van Tutti Frutti) 

 We stimuleren nog steeds het soepdrinken, omdat dit al de eerste 

portie groentjes zijn bij het middaggebeuren. 

 We stimuleren de zelfstandigheid vanaf de derde kleuterklas. 

Kinderen schuiven zelfstandig aan – krijgen/vragen van alles wat ze 

op krijgen.  

 We streven er naar dat elk kind van alles leert proeven.  

 1 portie vlees wordt als voldoende beschouwd. 

- In het slaapklasje dat op onze scholen georganiseerd wordt, is er ook toezicht 

voorzien. 



Maximumfactuur (wat wij aan ouders mogen vragen voor activiteiten die het 

schoolgebeuren versterken) wordt opgetrokken.  

- Kleuter: 45 euro 

- Lager: 90 euro 

- Meerdaagse uitstappen:  440 euro/schoolloopbaan in de lagere school 

Schooltoeslag i.p.v. schooltoelage  

Op 1 januari 2019 nam Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De 

kinderbijslag heet nu het Groeipakket en bevat enkele nieuwe principes. De 

schooltoelage wordt nu schooltoeslag genoemd. 

Onderwijs aan huis (TOAH) 

Onderwijsdecreet XXIX heeft de voorwaarden om TOAH te krijgen, versoepeld. Zo is 

bij chronische ziekte nog maar één aanvraag en één medisch attest per school vereist 

en kan TOAH, na akkoord tussen de ouders en de school, ook gedeeltelijk 

plaatsvinden op school voor zover dat gebeurt buiten de gewone lesuren en niet 

tijdens de middagpauze. Daarnaast is TOAH nu ook mogelijk voor leerlingen jonger 

dan vijf jaar. 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)   

We verduidelijken in dit punt ook dat een ouder zich niet kan verzetten tegen de 

kernactiviteiten signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegeleiding van het CLB. Dit 

wordt ook verduidelijkt in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen  

We verduidelijken het engagement naar ouders toe dat regelmatig en op tijd naar 

school komen belangrijk is voor de verdere schoolloopbaan van een leerling. 

Afwezigheden met toestemming van de directie: 

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op 

voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 

 de rouwperiode bij een overlijden;  

 het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van 

een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve 

schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben); 

 trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor 

maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen) 

 revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17); 

 de deelname aan time-out-projecten;  

 persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 



Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om 

vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht 

veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 

Privacy  

Het is voldoende om, eenmalig, bij het begin van de schoolloopbaan van de leerling in 

de school om toestemming te verzoeken. Die toestemming geldt dan voor de 

volledige schoolloopbaan van de leerling. Enkel indien de school wijzigingen 

aanbrengt aan het toestemmingsformulier, vraagt ze opnieuw toestemming. 

Vernieuwd schoolreglement: 

Alle info en verduidelijking is ook terug te vinden op onderwijs Vlaanderen – decreet 

basisonderwijs – infobrochure onderwijsregelgeving. 

Ons schoolreglement is heel nauw verbonden met de gegevens uit de infobrochure 

onderwijsregelgeving. School en ouders zijn gebonden aan die onderwijsregelgeving.  

Het vernieuwde schoolreglement kan je terugvinden op onze website en gaat vanaf 

volgend schooljaar van kracht. 

 

 

Pedagogisch project katholiek onderwijs. 

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke 

dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke 

levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool 

verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de 

school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor 

iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze 

hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de 

school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding 

die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan 

dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid 

gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. 

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je 

op de website van Katholiek onderwijs Vlaanderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ons ‘schooleigen’ pedagogisch project met onze VBA’ntjes Bo, Otto, Tina, Zita, Bas. 

 

 

Nieuws uit de OUDERRAAD 

o aan iedereen op school om onze kinderen elke dag opnieuw te begeleiden 

en ondersteunen het afgelopen schooljaar 

o aan onze afscheid nemende voorzitters, Klaar en Daniëlle, om hun enorme 

inzet  

o aan jullie, ouders, voor jullie helpende handen en aanwezigheid  

Volop tijd om te genieten van een welverdiende vakantie. Noteer wel alvast de kaas- en 

wijnavond in jullie agenda!! Die zal doorgaan op zaterdag 19 oktober 2019. Altijd gezellig 

en eventueel een kans voor de afgestudeerden (jaja, jullie, 6e jaars) om elkaar nog es terug 

te zien!!  

Van het ontbijt op de 1e schooldag, naar de kaas- en wijnavond tot het feestje op het einde van het schooljaar: het is 

weer allemaal de revue gepasseerd, het was plezant, leerrijk, interessant, kortom voor herhaling vatbaar!! Indien je 

hieraan wil helpen, of de ouderraad wil vervoegen, spreek ons aan of contacteer ons op ouderraadvba@gmail.com. 

Tot 2 september!! 

 

Ine VW, Ine D, Inne V, Stephanie, Eline, Davine, Sofie D, Greet, Nele, Sofie B, Evi, An 

 

mailto:ouderraadvba@gmail.com


Nieuws uit de klaswerking 
Peuter – 1ste kleuter 
Op avontuur naar de kinderboerderij 

Naar jaarlijkse traditie gaan de peuters en eerste 

kleuterklas op schoolreis naar de kinderboerderij. 

Ondanks de regen, was er van alles te beleven! 

We mochten het groot dik varken brood geven, de schapen 

en Belle de koe naar de weide brengen.  

 

 

 

 

 

Veel nieuw leven op de boerderij. Een 

geitje van een paar dagen oud 

 

Er waren kleine kuikentjes, heel schattig! 

 

En ook meneer de pauw pronkte trots! 

 
Met de kruiwagenrace … 

 
Moe maar voldaan terug naar huis 

 
 



2de kleuterklas – schoolreis Zonnegloed. 
 Op dinsdag 18 juni trok de 2de kleuterklas met de bus 
 naar het dierenpark 'Zonnegloed'. 
In het dierenpark komt het welzijn van de dieren op de 

eerste plaats 

 want zij vangen dieren op die mishandeld of verwaarloosd 
werden. 

Tijdens onze ontdekkingstocht beleefden we een leuke en 
leerrijke dag. 

Ook de tractortocht vonden de kleuters de max. 
Onderweg waren ook heel veel tussenstops  

met speeltoestellen en picknickplaatsen. 
Tijdens deze topdag beleefden we samen  

met onze vrienden een mooi avontuur!  

 

 

Kleutersportdag. 
 

Een hele gebeurtenis!  De oudsten zijn het wekelijks sporten in de sporthal gewoon, 

voor de jongsten daarentegen was het nieuw.  Maar dat was geen probleem, juf Kim 

en Nathalie waren in de buurt.  Iedereen was druk in de weer met springen, 

klauteren, lopen, spelen,...  Vele bewegingsvormen kwamen aan bod.  De twee zalen 

werden ingedeeld met verschillende activiteiten en er was een doorschuifsysteem met 

een gekend staplied.  Alles verliep heel vlot.  De 

kleuterleidsters bezorgden hun kleuters een fijne tijd; 

tijdens de pauze kregen de kinderen fris water en een 

lekkere wafel.  Ook dank je wel aan de medewerkers van 

de sporthal want zij zorgden ook voor een 'extra': 

springkasteel, springtrack, touwenparcours en de grote 

trampoline.  Bo Beweegt ook volgend schooljaar! 

Juf Ann 



3de kleuterklas en hun ‘buitenavonturen’ 
 

Wist je dat wij houden van het buitenspelen en van de gratis frisse lucht ?  

We ontdekten de Borreberg,  helemaal niet ver van onze klas ! 
We ruilden af en toe onze speelplaats en onze klas in voor een avontuur op de 

‘Borreberg’.   

Bingo, spelen met stokken en doeken, coöperatief spelen, voetbal, KUBB, … het kon 
allemaal !  

Op het eind van het schooljaar gingen we ook eens spelen in 
de Gavers… .  

Die buitenmomenten … gewoon heerlijk. 
   

 

   

 

       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Met het eerste leerjaar op stap … naar het einde toe!  
We gingen op bezoek bij de boer Fred, nonkel 

van Jérôme! We maakten er kennis met de 

melkrobot en leerden bij over de koeien. Erna 

br achten we nog een bezoek aan firma Beel. 

Dankjewel voor deze leuke uitstap!

Met het derde kleuter speelden wij in 

groep allerlei overgangsspelletjes. 

Deze werden begeleid door de grote 

jongens en meisjes van het 

middelbaar. 



Al doende leren … in het tweede leerjaar! 

Bezoek Vlindertuin in Vichte.       

 

 

Activiteit speelgoed in Sint-Vincentius. 

 

 

Sportdag in de Gavers. 

 

 

 

 

 

 



De leukste momenten uit het 3de leerjaar! 

  

Het leukste moment 

was carnaval. Ewout 

Het leukste moment vond 

ik, als ik iedereen terug 

zag, bij het begin van het 

schooljaar. Finn 

 

SCHOOLREIS 

Ik vond het leuk om naar Plopsaland te 

gaan! 

Lisandro – Arnaud – Zoë – Emile – Arnaud 

V.W. – Luna – Lieze – Brent – Thibault - 

Charlotte 

SPORTDAG 

Het leukste moment 

vond ik sportdag. 

Marie-Lou 

Ik vond de vriendschap 

tof en ik kijk uit om naar 

Plopsaland te gaan. 

Lune 

TURNEN 

Ik vond het leukste 

turnen. 

Margot 

Ik vond het leuk om 

aan deze toffe bende 

les te geven. 

Juf Sofie 

Het was leuk om in 

onze klas te zijn en 

veel bij te leren. 

Timo 

Ik vond het leuk dat ik 

nieuwe vrienden heb 

ontmoet. Lucas 

1 april, want dan 

konden we grapjes 

maken! 

Nand 

ZWEMMEN 

Het leukste van het 3de leerjaar 

was het zwemmen. 

Felix – Nora - August 



Het 4de leerjaar mijmert over het voorbije schooljaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnige vakantie gewenst! 

Juf Céline 

Plopsaland 

De laatste dinsdag van het schooljaar gaan we met de hele 

school op schoolreis. We gaan met de trein naar Plopsaland in 

De Panne. Het zal warm zijn, dus we gaan zeker op de 

Supersplash, Heidi en de theekopjes. ’s Avonds zijn we terug 

om 18u. 

Marie, Henri en Lowie 

 

De Gavers   

Een paar weken geleden fietsten we 

naar de Gavers. Het was leuk, maar 

het fietsen ging een beetje traag. Toen 

we gearriveerd waren, smulden we 

ons eten op. Daarna bouwden we 

kampen en Lars zat in de zandbak. De 

dag is om. We fietsen terug naar 

school.  

Lars, Cas en Silas 

 

De zeeklastentoonstelling 

Van 8 tot 11 oktober gingen we op zeeklas. 

Toen we terug waren, gaven we een 

zeeklastentoonstelling. Daarmee toonden 

we wat we allemaal geleerd hadden op 

zeeklas. Alle klassen kwamen kijken. 

Daarna kwamen onze ouders en 

grootouders ook eens langs. Dat was een 

interessante dag! 

Toon, Axelle en Lena 

 
Sneeuwpret 

In december begon de sneeuwpret. We 

vonden sneeuwballen gooien het leukst. 

We konden van de helling glijden, maar 

helaas waren er een paar gewonden. 

Brrrr, het was een beetje koud! Al onze 

schoenen en kousen waren kletsnat. 

Maar na een paar dagen was de 

sneeuwpret jammer genoeg weer 

voorbij.  

Lukas, Viktor en Thomas 

 

Zeeklas  

We zijn met juf Céline op zeeklas geweest in Nieuwpoort. 

Eerst hebben we de Pax-poort bezocht, daarna de 

Ijzertoren. Dan zijn we ook eens naar de zee geweest. Dan 

naar het huisje en lekker eten. Het was superleuk! 

Groetjes 

Louise, Lies en Lennert 

 

Kerstmarkt  

In december bakten we koekjes in de eetzaal, zodat we ze 

konden verkopen op de kerstmarkt hier op school. Eerst wogen 

we af en kneedden we het deeg. Daarna gingen de 

overheerlijke koekjes in de oven. Tenslotte verkochten we de 

kerstkoekjes.  

Emma, Amélie en Richard 

 

Carnaval 

Net de dag voor Aswoensdag was het carnaval. Toen was 

het vrij podium met 4, 5 en 6. Er waren bijvoorbeeld 

voetbaltrucjes van Loïc en Henri en dansjes van Manou, 

Anna en Amélie. Het was de max! 

Anna, Loïc en Manou 

 



Wist je datjes uit het 5de leerjaar 

 

5A 

FOREVER 

Studio Globo in Roeselare. Inleefatelier India  

Dat je met het vliegtuig naar India kan reizen. 

In India betalen ze met Indiase roepies. 

De vrouwen dragen daar een sari. 

 

 

 

12 juni sportdag samen met het zesde leerjaar. 

Op sportdag hebben we verschillende sporten 

gedaan o.a. spinning, hoogspringen, 

speerwerpen, spurten, hordeloop. 

De fosbury flop is een sprong bij het 

hoogspringen. 

 

Sport op woensdagnamiddag: de 

avonturenloop 

We moesten in groepjes verschillende 

hindernissen overwinnen: van het dak 

en de trap springen, ergens onder 

kruipen, over hekjes springen, door het 

bos lopen, elkaar op de schouders 

dragen,… Volgend jaar opnieuw? 

 

 

13 mei Technopolis : een show met trucjes 

van lucht. 

Wij dragen 1000 kilogram op onze 

schouders! 

Wist je dat, als je stikstof in een pot doet, 

het deksel dan na enkele seconden de lucht 

in vliegt? 

 

 



6de leerjaar 

Febe Boiserie                            Emma Declercq                     Bram Dedeurwaerder 

 O.-L.-V.-Hemelvaart Waregem                     College  -  Waregem                                 V.T.I.- Waregem 

focus sport                                                         focus moderne talen                             focus technologie        

       Imana Defreyne                               Devin Delvo                                         Ruben Dendauw 

   O.-L.-V.-Hemelvaart Waregem                     College - Waregem                                    V.T.I.- Waregem 

    focus moderne talen                                    focus wiskunde-wetenschappen           focus technologie                                                    

Jonah Deprez                                   Camille de Vreeze                                      Stan Ducatteeuw 

    ’tvier Kortrijk                                               O.-L.-V.-Hemelvaart Waregem                           V.T.I.Waregem 

          Freinetschool                                            focus kunst-mode                                        focus technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

   

 

 

Hervé Goethals                                   Mathis Vanherzeele                    Tristan Vanhulsen  

College - Waregem                                           V.T.I.- Waregem                                          V.T.I.- Waregem 

focus moderne talen                                             focus technologie                                    focus technologie  

 

Charles Van Marcke                        Alexine Vanthuyne                      Anouk Van Weyenbergh          

College - Waregem                                            College - Waregem                               O.-L.-V.-Hemelvaart -Waregem                                                             

focus wiskunde -wetenschappen                        focus moderne talen                            focus moderne talen                

            Renzo Verhaest                   Samme Veys 

V.T.I. – Waregem                                                     College  – Waregem                                                                                                                                    

focus technologie                                                       focus Latijn                                                                                                  

 

 



Top-5-van-onze-bosklassers! 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 
Het sportjaaroverzicht met zijn laureaten. 
De leerlingen konden dit schooljaar aan heel wat sportactiviteiten deelnemen! 

De eerste graad had 4 activiteiten, verspreid over het volledige schooljaar. Namelijk 
de veldloop en de fietscross waarbij ze raceten tegen hun andere leeftijdsgenoten. Als 

3de activiteit konden ze hun balvaardigheid testen bij verschillende spelletjes met de 
bal, waaronder tennis. En als laatste hadden ze de avonturenloop, waarbij ze 

verschillende parcours in de sporthal hadden waar klimmen, klauteren en springen 
veelvuldig aan bod kwamen. 

De tweede graad had net zoals het eerste en tweede leerjaar de veldloop, de 
fietscross en de avonturenloop. Bijkomend hadden zij nog het trefbaltornooi. Dit 

tornooi gaat telkens door in Vichte, waarbij ze met hun klas een ploegje maken om 
het op te nemen tegen de andere scholen van Groot-Anzegem. 

De derde graad heeft dan weer 6 activiteiten om hun sportieve prestaties te laten 

zien. Net zoals hun jongere collega’s konden ze deelnemen aan de veldloop en de 
fietscross. De avonturenrun vond voor hen (net zoals bij het 4de leerjaar) buiten 

plaats. Daar konden ze zich helemaal uitleven op de verschillende parcours, ze 
mochten zelfs van het dak van de sporthal springen! Daarnaast hadden ze nog 3 

ploegwedstrijden, namelijk het netbaltornooi, hockeytornooi en voetbaltornooi. 
Telkens gaven ze het beste van zichzelf! Het 5de leerjaar jongens won de 3 tornooien. 

Hun groepsnaam “De gouden apen” heeft hun al veel geluk gebracht! Misschien doen 
ze dit volgend jaar nog eens over, laat ons hopen! 

1) Sportdag ( hoogteparcours -  vlottenbouw ) 
2) Boomhuttenbouw  

3) quizavond 
4) pyjamaparty 

5) Renata 



Alvast een dikke proficiat aan de leerlingen die aan 1 of meerdere activiteiten 

deelnamen! Enkele onder ons vielen in de prijzen van de sportdienst, omdat ze aan 
voldoende activiteiten hadden deelgenomen dit schooljaar. Hopelijk hebben we 

volgend jaar nog meer sportievelingen die deelnemen aan deze leuke naschoolse 
activiteiten! 

 

Nieuws uit de gemeentelijke kinderopvang. 

We stellen graag ons vernieuwd huishoudelijk reglement aan je voor.  

De voorbije periode hebben we het regelement van de buitenschoolse opvang onder 

de loep genomen en herwerkt, met als doel de samenwerking met de ouders te 

optimaliseren via duidelijke en concrete afspraken en informatie.  

Het nieuw huishoudelijk reglement zal ingaan vanaf 1 september 2019.  

 

Alle ouders ontvangen hierover nog een infobrief via i-school.  

Wie het nieuw reglement wil raadplegen kan op de gemeentelijke website en in de 

verschillende kinderclubs terecht.  

Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen die worden doorgevoerd terug.  

1. De opvang reserveren en annuleren op woensdagmiddag 
 

Vanaf 1 september 2019 dient ook de kortstondige opvang op woensdagmiddag 

gereserveerd te worden.  



Deze opvang kan kosteloos gereserveerd en geannuleerd worden tot maandagavond 

vooraf de gewenste kortstondige opvang op woensdagmiddag.  

2. Mogelijkheid tot toepassen inschrijven voor- en naschoolse opvang 
 

Momenteel dient de opvang niet gereserveerd te worden voor de voor- en naschoolse 

opvang.  

In het nieuw HHR staat dat het college kan beslissen om reservaties op deze 

momenten toe te passen, in één of meerdere opvanglocaties, indien de veiligheid van 

de kinderen en de begeleiding in het gedrang komt.  

De betrokken ouders worden hiervan 1 maand op voorhand op de hoogte gebracht.  

3. Extra kosten – ouderbijdragen 
 

In het nieuw HHR werd toegevoegd dat moedwillige schade aan materiaal in de 

opvang door een kind doorgerekend wordt aan de ouders. 

Toevoeging om de kostprijs van een broodlunch aan te rekenen indien een kind geen 

broodmaaltijd mee heeft naar de opvang.  

4. Sociaal tarief 
 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen inwoner en geen inwoner van Anzegem bij 

het toekennen van recht op sociaal tarief.  

 

Inwoner Anzegem:  

- kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming (kleefbriefje ziekenfonds) 

- je hebt als gezin recht op een gemeentelijke gezinstoelage of op een  individuele 

correctie 

- het sociaal tarief wordt toegekend door het Sociaal Huis en jaarlijks geëvalueerd 

Geen inwoner van Anzegem:  

- je hebt een attest waaruit blijkt dat je in aanmerking komt voor een sociaal tarief 

- je dient een gemotiveerde aanvraag in bij het gemeentebestuur 

- aanvraag tot sociaal tarief dient jaarlijks hernieuwd te worden 

5. Factuur betalen 
 

- De factuur wordt maandelijks bezorgd en dit uiterlijk de 20ste van de maand. 

- Factuur van de zomervakantie (juli-aug) wordt opgemaakt tegen de 20ste van 

september.  

- De betaling dient te gebeuren binnen 14 kalenderdagen. 

- Indien de factuur niet betaald wordt, ontvang de betaler een maand na 

factuurdatum een aanmaning.  

- Indien er aan de herinnering geen gevolg wordt gegeven, wordt een aanmaning 

opgestuurd  

- Bij een niet betaling binnen de 10 dagen na datum van de aanmaning, kan het  

gemeentebestuur de overeenkomst schorsen of verbreken en wordt een procedure tot  

inning van openstaande facturen opgestart. 



- een afbetalingsplan is mogelijk 

- Door de betaling van de factuur wordt de geregistreerde aanwezigheid van het kind 

bevestigd.  

- Betwistingen van de factuur worden aanvaard tot de 28ste van de maand via mail. 

Daarna wordt de vergissing niet meer rechtgezet.  

- Correcties van de factuur worden doorgevoerd via de factuur van de volgende 

maand.  

6. Einduur korte opvang Nel Anzegem 

Vanaf 1 september eindigt Nel Anzegem om 14u in plaats van om 15u wegens geen 

of bijna geen kinderen in Nel Anzegem tussen 14u en 15u gedurende het huidige 

schooljaar.  

Voor meer info en vragen omtrent het huishoudelijk reglement kan je steeds contact 

opnemen met de coördinatoren van BKO Anzegem: 056 71 93 78 of 

kinderopvang@anzegem.be 

mailto:kinderopvang@anzegem.be




Bye bye school … nu is het vakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan deze editie in kleur bewonderen op onze website. 


