
 
 

 
 
 
 
 

 
Tarieven nieuw schooljaar  2021 – 2022   
De prijs van de opvang volgt de besluiten van de Vlaamse Regering. Ferm Kinderopvang indexeert jaarlijks in 
september het opvangtarief. Dit schooljaar blijft het tarief hetzelfde. 

 

 
  

COVID-19 
 
- Alle kinderen mogen gebruik maken van de opvang. Opgelet: Zieke kinderen en kinderen die verplicht in 
thuisisolatie moeten blijven, mogen niet naar de opvang komen!  

- Ouders mogen de opvangruimtes niet betreden. Het dragen van een mondmasker is verplicht.  
We verzoeken ouders om de handen te wassen/ontsmetten voordat je naar de opvang komt.  
Ouders komen zoals vorig schooljaar hun kind(eren) ophalen aan de refter (ingang naast de Frietist). 
Wanneer je kleuter niet uit de afhaalwandeling werd gehaald, kan het pas om 15u55 opgehaald 
worden. 
Opgelet: wanneer je lagereschoolkind niet uit de afhaalwandeling werd gehaald gaat het naar de 

klas voor huiswerk. Je lagereschoolkind kan pas opgehaald worden om 16u25! 
 

Update ouder- en kindgegevens 
Om steeds over de juiste contactgegevens te beschikken, vragen we om eventuele wijzigingen (adres, 
telefoonnummers, gsm-nummers, e-mailadres, huisarts, contactgegevens op uw werk, ...) zo snel mogelijk aan ons 
te bezorgen (liefst per mail via adm.bko.kortenberg@samenferm.be). Wijzigingen die je op school doorgaf, worden 
niet aan Ferm Kinderopvang bezorgd. 
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https://translate.google.com/?hl=nl&sl=nl&tl=fr&op=translate 

 

Beste ouder(s), 

Het einde van de zomervakantie is weer in zicht, de boekentassen staan weer bijna klaar…  

Een nieuw schooljaar gaat van start! 

 

Tijd om jullie allemaal weer WELKOM te heten. De kinderbegeleid(st)ers zijn benieuwd naar al jullie zomerse 

vakantieverhalen. Ze staan klaar om Ferm-kindjes met open armen te ontvangen! 

 

In deze nieuwsbrief bundelen we heel wat belangrijke informatie voor het komende schooljaar. 

Andere kosten bedrag 

Administratiebijdrage 

Aangerekend op 
uw eerste factuur 
(per schooljaar, per 
gezin) 

20€ (bij sociaal tarief 
10€) 

Te laat afhalen kind 
Na sluitingsuur 
(18u30) 

12,50€/kind/begonnen 
half uur 

Te laat annuleren van 
gereserveerde opvang 
(vakantie/schoolvrije 
dag) 

Na donderdag 12u 
van de week 
voordien (zie 
kalender) 

De helft van de 
gereserveerde periode 
wordt aangerekend 

Niet annuleren van 
gereserveerde opvang 
(vakantie/schoolvrije 
dag) 

Niet verwittigen 
De volledig 

gereserveerde periode 
wordt aangerekend 

Nieuwe QR code 

Aangerekend op 
uw volgende 
factuur  

€ 5 

 

https://translate.google.com/?hl=nl&sl=nl&tl=fr&op=translate


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze kalender 
Bij de start van elk nieuw schooljaar maken wij een kalender op, waarop je onze sluitingsdagen 
terugvindt. Deze kalender vermeldt ook wanneer we opvang voorzien voor een schoolvrije dag en 
een schoolvakantie. Voor deze opvangmomenten dien je vooraf een plaatsje te reserveren. De 
juiste inschrijfperiodes staan aangeduid op deze kalender. We voegen de kalender toe in bijlage. 
Opgelet: vrijdag 10 september zijn we naschool gesloten!  

 
Naschoolse opvang voor de lagere school 
Na school is er vanaf dit schooljaar een half uur toezicht door enkele leerkrachten op maandag, dinsdag en donderdag 
van 15u55 – 16u25. Leerlingen kunnen onder toezicht van een leerkracht hun huiswerk maken. Ook deze opvang op 
school valt onder Ferm Kinderopvang en is betalend (€1,06). Pas om 16u25 kan je je kind komen afhalen op de 
speelplaats of kan je kind, met jouw toelating, zelfstandig naar huis of een hobby gaan. Heeft je kind langer opvang 
nodig, dan kan het na 16u25 verder terecht bij Ferm Kinderopvang.  
Indien je wilt dat je kind enkel gedurende die 30 minuten (betalend) in de opvang blijft, kom dan stipt om 16u25 je 
kind afhalen op de speelplaats. De kinderen die niet zelfstandig naar huis mogen gaan en die niet meteen om 16u25 
worden opgehaald, worden verder opgevangen door Ferm Kinderopvang. Het volgende halfuur opvang wordt dan 
aangerekend. 
Op vrijdagavond en woensdagnamiddag worden alle kinderen van de lagere school vanaf een kwartier na schooltijd 
meteen opgevangen door Ferm Kinderopvang. 

 
Wijziging Huishoudelijk Reglement 
We hebben onze praktische afspraken aangepast. 
Heb je via de gemeente een vrijetijdspas? Dan heb je bij ons automatisch recht op sociaal tarief. Contacteer ons via 
02/751.43.22 of adm.bko.kortenberg@samenferm.be  

 
Boekentaskaartjes 
Ferm Kinderopvang  werkt voor de kleuters met Boekentaskaartjes. Vraag er gerust naar bij de begeleiding. 
Indien je kleuter naschools in de opvang blijft, kan je die dag aan de boekentas ons boekentaskaartje hangen.  
Kleuters zonder boekentaskaartje worden verzameld om afgehaald te worden. De kleuters met een boekentaskaartje 
begeven zich onder begeleiding naar de opvang. 

 
 
 

Reservekledij 
Indien uw kind nog niet zindelijk is, verwachten we dat je reservekledij meegeeft in de boekentas. Op drukke 
momenten kan het zijn dat we reservekledij van Ferm kinderopvang gebruiken. Mogen wij vragen om deze kledij 
nadien te wassen en binnen de werkweek terug aan de begeleiding te bezorgen? 
 

Nieuwe collega 
Graag verwelkomen we onze nieuwe collega Anne Hermans. Zij werkte jaren als verpleegkundige en koos er nu voor 
een andere weg in te slaan.  
 

 
Vacatures 
Voor onze locaties De Regenboog en De Klimop zijn we nog op zoek naar enthousiaste collega’s en vrijwilligers. 
Surf naar www.samenferm.be/vacatures voor meer info. 

 
 
  Met vriendelijke groet, 

Petra Dillaerts & Sarah Dehertog 
Verantwoordelijken Ferm Kinderopvang Kortenberg 
& het Regenboog-team  
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