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Sociale Dienst. Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). Aanpassing 
Huishoudelijk Reglement n.a.v. een nieuw logo, de integratie van 2 
opvanglocaties en de wijzigingen inzake de registratie van de kinderen via het 
badgesysteem van Tjek. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ De organieke wet van 08 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en 

artikel 78, 2°lid. 
˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de 

voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor 
buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang. 

Relevante documenten 

- Het bestaande huishoudelijk reglement voor BKO (oude). 
- Het voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement voor BKO naar 

aanleiding van de wijzigingen inzake de registratie van de aanwezigheid van 
het kind via het badgesysteem van Tjek. (nieuwe). 

- Het overzicht van de belangrijkste wijzigingen tussen de oude en nieuwe versie 
van het huishoudelijk reglement BKO. 

Feiten/context/motivering 
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Tot op heden organiseerde het lokaal bestuur buitenschoolse opvang op 6 
opvanglocaties in schoolgebouwen te Ronse. 
In de loop van de maand december 2020 zal er een integratie plaats vinden van 2 
opvanglocaties (Sancta Maria Lager en Glorieux Lager) op de site Glorieux. Dit komt 
er ook naar aanleiding van een reorganisatie binnen de scholengroep. In het belang 
van transparantie naar de ouders toe en ten behoeve van een efficiënte 
personeelsinzet, zullen wij als organiserende actor de school hierin volgen, en 
voortaan op die site de opvang nog voorzien voor Campus Glorieux Lager en 
Campus Glorieux Kleuter. 
Ondertussen werden ook de nodige stappen ondernomen om een nieuw systeem te 
gebruiken voor registratie van de aanwezigheid van het kind in de BKO : het 
badgesysteem van Tjek. 
Ook het logo voor de BKO werd vernieuwd en toegevoegd aan het huishoudelijk 
reglement. 

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen voor het HHR van de BKO: 
 Nieuw Logo 

 Onder 1.1. Contactgegevens 

o Het weglaten van de naam van de coördinator, gezien de frequente 

wissels 

o De bereikbaarheid van de coördinator (dagen, uren…) zie ook HHR 

van het  IBO. Dit werd gelijkgeschakeld.  

o Voor vragen omtrent facturaties, foutieve registraties, adreswijzigingen, 

wijzigingen gezinssituaties en dergelijke kan er contact opgenomen 

worden op het algemeen nummer van het Sociaal Huis (achter de 

schermen wordt dan naar de juiste persoon doorgestuurd) 

 Onder 1.3 Opvanglocaties en contactgegevens 

 Aangezien er vanaf half december een fusie voorzien is tussen 2 BKO-

locaties, namelijk Campus Glorieux Lager voormalig Sancta Maria 

Lager en Voormalig Glorieux, werd de benaming voormalig Glorieux 

geschrapt (adresgegevens en telefoongegevens). 

 Onder 1.4 Inschrijving : 

 Aanwezigheidsregister: 

 Het gebruik van het digitaal scansysteem Tjek. Hieronder wordt 

vermeld hoe de ouders de registraties zelf uitvoeren bij het 

binnenkomen en het verlaten van de opvang door te scannen. 

Wat de ouders dienen te ondernemen indien ze problemen 

ondervonden bij het scannen. Zo zal de maximum opvangtijd ( in 

de ochtend vanaf 06:45u , ’s avonds tot 18:30u) aangerekend 

worden indien de ouder nalaat om de badge te scannen. 

Uiteraard schenken de begeleidsters hier aandacht aan. 

 De vermelding van de kostprijs per badge, namelijk 2,5 euro die 

voor het volledige traject van de lagere school kan gebruikt 

worden. 

 De mogelijkheid tot aankoop van extra badges aan 2,5 euro. 

 De aanrekening van een administratieve kost bij verlies of 

beschadiging van de badge ten bedrage van 10 euro.  
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 De aanrekening van een sanctie/boete (25 euro) bij bewust 

incorrect en onrechtmatig gebruik van de badge zoals 

bijvoorbeeld het  (voortijdig) scannen voor een ander nog 

aanwezig kind (wat op dat moment ook niet meer verzekerd is). 

 Bij herhaaldelijk misbruik zal het kind met onmiddellijke ingang 

niet meer toegelaten worden tot de opvang. 

  Vrijetijdsaanbod tijdens de openingsuren van de buitenschoolse          

            kinderopvang: 

 In het nieuwe HHR wordt dit aanbod niet verder gespecifieerd. Er 

wordt enkel melding gemaakt dat dit aanbod er is en jaarlijks zal 

geëvalueerd worden in nauwe samenwerking met de betrokken 

diensten. Ouders zullen door middel van mailing van dit aanbod 

op de hoogte gesteld worden. 

 Onder 1.8 Klachtenbehandeling  

 Klachtenprocedure: 

 Klachten kunnen ingediend worden bij de 

klachtenmanager of via klachten@ronse.be. (voorheen “je 

kan je klacht ook overmaken aan de coördinator of aan 

iemand van het organiserende bestuur”) 

 Onder 2. Wederzijdse afspraken tussen ouders en BKO 

 2.1. Haal- en brengmomenten 

 In het vorige HHR dd° 18 mei 2017 werd het volgende 

vermeld: 

“Ochtend: de kinderen kunnen aan de schoolpoort 
afgezet worden en alleen naar de opvang komen. Om 
veiligheidsredenen is het echter wel aan te raden om uw 
kind tot aan de opvanglocatie te begeleiden” 
Gewijzigd naar :  
Om veiligheidsredenen is het aan te raden om uw 
kind tot aan de opvanglocatie te begeleiden. De 
kinderen kunnen eveneens afgezet worden aan de 
schoolpoort vanaf de leeftijd van 10 jaar en alleen 
naar de opvang komen. 

Voor jongere kinderen( vanaf de kleuterleeftijd tot 10 
jaar ) geldt deze regel niet. 

 Zelfstandig de opvang verlaten: 

 Toegevoegd : Minimumleeftijd van 10 jaar voor het 

zelfstandig verlaten van de opvang. 

 Onder 2.4. Opvang van een ziek kind  

 Toevoeging aan doktersbriefje en voorschrift : van de 

apotheker met instructies die betrekking hebben op het 

innemen/toedienen van medicatie  

 Onder 3. Kostprijs voor de buitenschoolse kinderopvang  

 Onder 3.4 Facturatie  

 Facturen zullen via email verstuurd worden en 

desgewenst op papier 

 Onder 3.5 Boetes 

mailto:klachten@ronse.be


 4/5 

 Verlies en beschadiging van de badge => 10 euro 

administratieve kost 

 (Herhaaldelijk) laattijdig afhalen => forfaitaire 

geldelijke boete van 4 euro 

 Incorrect en onrechtmatig gebruik van de badge => 

25 euro 

 Aanwezigheid zonder inschrijving => administratieve 

kost van 4 euro 

 Onder 4. Opzeg van de opvang 

Aanvulling : 
   OCMW Ronse kan deze overeenkomst opzeggen en de opvang stopzetten als: 

 ouders het huishoudelijk reglement en/of andere contractuele bepalingen 

niet naleven 

 wanneer geen gevolg gegeven wordt aan de mondelinge en schriftelijke 

verwittigingen van de verantwoordelijke van de opvang  

 wanneer de ouders de noodzakelijke documenten niet bezorgen aan de 

opvang 

 er sprake is van herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag vanwege de 

ouders of kinderen, waarbij de veiligheid van de andere opgevangen 

kinderen, ouders en begeleiding in het gedrang komt 

 Bij overweging van opzeg krijgt de klant een schriftelijke 

verwittiging 

 Bij beslissing van opzeg krijgt de klant een aangetekende 

brief  / het overhandigen van een opzegbrief mits een 

kopie voor ontvangst die ondertekend is door 1 van beide 

ouders of door beide ouders met vermelding van de reden 

van opzeg 

       Opzegtermijn 

 In principe 1 maand startende vanaf de datum van verzending van de 

aangetekende brief/ datum van overhandigen en ondertekende kopie van 

ontvangst van de opzegbrief  

 Dient niet gerespecteerd te worden indien de ouder een zware fout begaat en 

de organisator deze kan aantonen. Als daar zijn : herhaaldelijk 

grensoverschrijdend gedrag en bewust incorrect en onrechtmatig gebruik van 

de badges. 

Advies 

Op advies van de coördinator IBO en BKO en het diensthoofd Sociaal Huis. 

Voorstel 

Op voorstel van het Vast Bureau van 30 november 2020. 

Besluit: Met algemene stemmen 
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Enig artikel: 
Het huishoudelijk reglement Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) aan te passen naar 
aanleiding van de wijzigingen inzake het nieuwe logo, de integratie tussen 2 
opvanglocaties en de registratie van de aanwezigheid van het kind via het 
badgesysteem van Tjek. 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Paul Carteus 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 
Algemeen directeur Voorzitter 


