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Regels en afspraken inschrijven Bengelbende 
 

Inschrijfsysteem voor en na school en op woensdagnamiddag 

Inschrijven 

Je kan inschrijven vanaf de 20ste van de maand voor de ganse maand nadien.  

 

Zolang er plaats is, kan je inschrijven.  

 

Er is een ‘sperperiode’ voorzien voor elk opvangmoment. Dan kan er niet meer ingeschreven 

worden. Dit is vanaf 6.30 uur voor ochtendopvang, vanaf 15 uur voor namiddagopvang en vanaf 

11.30 uur voor woensdagnamiddagopvang. 

 

Inschrijven voor en naschools en op woensdag: wanneer ten laatste? 

Voorschools naschools woensdagnamiddag 

tot 6:30u  tot 15:00u tot 11:30u 

 

We kunnen maar een bepaald aantal kinderen opvangen. Als je je kind inschrijft nadat het maximale 

aantal bereikt is, komt het op een reservelijst terecht. Als je kind op de reservelijst staat, kan het niet 

terecht in de opvang, tenzij I-School jou laat weten dat er een plaats vrijkomt op de gewone lijst. 

 

Opvang voor 7 uur 

Voor vroege opvang voor 7 uur gelden er andere regels. Deze moet je nog steeds aanvragen ten 

laatste donderdagochtend 8.30 uur voor de week nadien. Daarna kan je nog opvang aanvragen, maar 

geen vroege opvang meer (tussen 6.30 en 7 uur).  

 

Niet inschrijven 

Als je kind niet ingeschreven is voor een opvangmoment, loop je het risico dat het niet in de opvang 

terecht kan. Bovendien verlies je een joker of betaal je een boete van € 4,50 als je kind niet 

ingeschreven werd. 

 

Annuleren 

Heb je voor een opvangmoment ingeschreven, maar blijkt dit toch niet nodig? Dan moet je het 

opvangmoment altijd annuleren. 

Kostprijzen zijn afhankelijk van het tijdstip van annuleren: 

- kosteloos: tot 48 uur voor (de sperperiode van) het opvangmoment 

- € 1: tussen 48 en 24 uur voor (de sperperiode van) het opvangmoment 

- € 2: binnen 24 uur voor (de sperperiode van) het opvangmoment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annuleren voor en naschools en op woensdag: 

tot 48u voor het 

opvangmoment 

Gratis 

tss. 48u en 24u voor het 

opvangmoment 

€ 1 

vanaf 24u voor het 

opvangmoment 

€ 2 
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Jokers 

Elk kind krijgt per schooljaar 4 jokers. Deze tellen per kind, niet voor het ganse gezin. 

Dankzij de jokers moet je de eerste 4 boetes niet betalen bij de voor- en naschoolse 

opvangmomenten. De jokers gelden niet voor vakantieopvang.  

Jokers worden automatisch ingezet om een boete te vermijden (bv. bij late annulatie, ziekte, 

overmacht ...). Je krijgt een boete van € 4,50 indien er niet of vanaf de sperperiode wordt 

geannuleerd of wanneer een kind in de opvang is zonder inschrijving. Bij ziekte geldt een joker 

maximum voor 3 aaneensluitende dagen waarop het kind niet naar school gaat. Indien ook de 

andere kinderen van het gezin hierdoor geen opvang meer nodig hebben, kan je voor elk van hen 

ook een joker inzetten. Je vraagt dit aan met het document ‘joker 3 dagen ziekte’. 

 

Boete 

Als de jokers op zijn, dan wordt er een boete aangerekend van  € 4,50 per dag indien er niet of vanaf 

de sperperiode wordt geannuleerd. 

Er wordt ook een boete aangerekend van € 4,50 per dag indien een kind in de opvang is zonder 

inschrijving. 

 

Ziekte 

Bij ziekte vragen we een doktersattest. Een doktersattest voor ziekte van de ouders telt ook.  

Dit attest moet je ons binnen de week bezorgen, anders geldt het niet meer. 

Geen attest? Dan wordt er automatisch een joker ingezet of, indien er geen jokers meer zijn, krijg je 

een boete van € 4,50 per dag. 

 

Ziek van school 

Als je je kind ziek afhaalt op school, moet je een attest laten invullen op school door de leerkracht of 

directeur. Dit attest geldt enkel voor die dag, ook voor de andere kinderen van het gezin. Dit attest 

vind je terug op de website. 

 

Flexibel uurrooster 

Er wordt geen soepelere regeling meer voorzien voor mensen met een flexibel uurrooster. 

 

Overmacht 

Hier geldt het jokersysteem. 

 

Uitsluiting 

Jokers op en 4 keer een boete: dan word je een maand geweigerd van de opvang. 

 

Bij betaling via domiciliëring 

Je ontvangt 2 extra jokers per kind per jaar. 

 

Inschrijfsysteem vakantieopvang 

 

Inschrijven 

Inschrijvingen voor de vakantieopvang starten op een vastgelegd inschrijfmoment, om 7 uur 

‘s ochtends. Als je naar de kalender gaat kijken, zie je meteen of er nog plaats is of niet. Als er geen 

plaats meer is, komt je kind op de reservelijst terecht. Je kan kiezen in welke locatie je je kind wenst 

in te schrijven. Je kan echter maar in één locatie inschrijven per dag.  En je weet dus onmiddellijk of 

je opvang hebt. Je krijgt geen bevestigingsbrief meer van ons! Zolang er plaats is, kan je ook tijdens 

de vakantie zelf nog inschrijven.  

Merk je dat je bij het inschrijven een verkeerde locatie hebt gekozen, dan kan je dit binnen het uur 

nog kosteloos wijzigen of annuleren. 
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Je kan enkel inschrijven voor een ganse dag opvang.  Inschrijven voor een voor -of namiddag kan dus 

niet meer. Heb je maar voor enkel uurtjes opvang nodig, dan kan je dit best vermelden in het vak 

“opmerking”. Dan kunnen wij hier rekening mee houden. 

 

Opvang voor 7 uur 

Opvang voor 7 uur ‘s ochtends moet je steeds aanvragen bij de eigenlijke inschrijving en ten laatste 

twee weken voor de vakantie. Nadien kunnen we geen opvang voor 7 uur meer aanbieden, tenzij er 

al andere kinderen voor 7 uur ingeschreven zijn. 

 

Niet inschrijven 

Kinderen die niet ingeschreven zijn, kunnen niet terecht in de opvang tijdens de vakantie. 

 

Annuleren 

Opvang bestellen, is opvang betalen. 

Elk moment dat aangevraagd wordt, brengt een administratieve kost met zich mee. Je kan tot twee 

weken voor het opvangmoment annuleren. Per opvangmoment en per kind wordt er dan € 4,50 

aangerekend.  

Staat je kind op de wachtlijst en ben je op zoek gegaan naar een andere oplossing, dan moet je deze 

momenten ook altijd annuleren. Annulatie van wachtlijstmomenten is kosteloos. Als je nog annuleert 

eénmaal je kind is doorgeschoven van de wachtlijst naar de eigenlijke opvanglijst, dan wordt hiervoor 

wel een boete aangerekend t.b.v. € 12,38. 

 

Jokers 

Jokers gelden niet tijdens de vakanties. 

 

Boete 

Afwezigheid zonder verwittiging of laattijdige annulatie (binnen de twee weken voor de eigenlijke 

opvangdag) wordt aangerekend als een volledige dag opvang! 

Mensen die omwille van hun werksituatie deze timing niet kunnen respecteren, moeten op voorhand 

de coördinator verwittigen zodat we hierrond afspraken kunnen maken. Een bewijs van de 

werkgever of het interimkantoor is dan nodig. Hiervoor gebruik je het standaarddocument van de 

opvang. Je vind dit terug op de website. Let op, dit moet je voor het begin van elke vakantie opnieuw 

indienen. 

 

Ziekte 

Bij ziekte vragen we een doktersattest.  

Een doktersattest voor een ziekte van de ouders telt ook.  

 

Overmacht  

Plotse werkloosheid, plotse probleemsituatie in het eigen bedrijf, plotse wijziging in het uurrooster 

bij de werkgever …? Zo’n geval van overmacht moet je bewijzen met een attest van de RVA, een 

firmastempel van het bedrijf of verklaring op eer van de werkgever. 

Je moet ervoor zorgen dat binnen de week de nodige bewijsstukken hiervan aan de administratie 

bezorgd worden. 

Variabele inschrijfperiodes 

Inschrijven voor vakantieopvang kan vanaf de daarvoor vastgelegde inschrijfdata. We houden echter 

rekening met de voorrangsregel voor kinderen met speciale zorgbehoeften. Deze kinderen kunnen al 

enkele dagen eerder inschrijven.                                                                                                                                                                                       

Voor een zomervakantie geven we tevens voorrang aan kinderen tot 8 jaar. Zij kunnen dan eerst 
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inschrijven. De oudere kinderen kunnen enkele dagen later nog opvang aanvragen als er nog plaats 

is.  

 

Lokale verlofdagen en pedagogische studiedagen 

 

Inschrijven 

Op lokale verlofdagen of pedagogische studiedagen kan je in de Bengelbende terecht voor opvang. 

Ook hiervoor moet je kind ingeschreven zijn. Dit kan vanaf 2 maanden voor de schoolvrije dag. 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen bepalen we welke opvang er geopend wordt en hoeveel 

begeleiding er nodig is. Indien je kind in een andere locatie moet spelen dan aangevraagd, zal de 

Bengelbende je van deze wijziging verwittigen.  

Opvang voor 7 uur 

Opvang voor 7 uur moet je nog steeds aanvragen ten laatste donderdagmorgend 8.30 uur van de 

week voorafgaand aan de schoolvrije dag. Nadien kan je nog opvang aanvragen, als er nog plaats is, 

maar niet meer voor vroege opvang tussen 6.30 en 7 uur.  

 

Niet inschrijven 

Kinderen die niet ingeschreven zijn, kunnen niet terecht voor opvang op een schoolvrije dag. 

 

Annuleren 

Als je een aangevraagd opvangmoment toch niet nodig hebt, moet je dit annuleren. Dit kan tot ten 

laatste twee weken voor het opvangmoment. Er wordt steeds een annulatiekost van € 4,50 per kind 

en per opvangdag aangerekend. 

 

Jokers 

Jokers gelden niet tijdens de lokale verlofdagen en pedagogische studiedagen. 

 

Boete 

Indien je pas binnen de twee weken annuleert of je kind niet aanwezig is in de opvang, wordt er een 

boete aangerekend. De boete bedraagt de prijs van een volledige dag opvang.  

 

Ziekte 

Bij ziekte vragen we een doktersattest. 

Doktersattest van een ziekte van de ouders telt ook.  

 

Overmacht  

Plotse werkloosheid, plotse probleemsituatie in het eigen bedrijf, plotse wijziging in het uurrooster 

bij de werkgever …? Zo’n geval van overmacht moet je bewijzen met een attest van de RVA, een 

firmastempel van het bedrijf of verklaring op eer van de werkgever. 

Je moet ervoor zorgen dat binnen de week de nodige bewijsstukken hiervan aan de administratie 

bezorgd worden. 


