Beste ouders,
Bedankt voor uw interesse in onze kinderdagverblijven. In deze brief vindt u meer informatie over de
inschrijving van uw (toekomstig) kindje op de wachtlijst van kinderdagverblijf Kind Jezus & Claartje.
Verloop inschrijvingsprocedure wachtlijst:
In bijlage vindt u ons aanvraagformulier voor de wachtlijst. Als u het aanvraagformulier invult en aan ons
terugbezorgt, staat u ingeschreven op onze wachtlijst.
Aangezien er meer aanvragen zijn dan beschikbare plaatsen zijn wij genoodzaakt om te werken met een
wachtlijst. Helaas kunnen wij hierdoor, op het moment van inschrijving op de wachtlijst, niet beloven dat
uw kind effectief kan starten op de gewenste opvangdatum.
Bij het






toewijzen van een plaats houden we rekening met:
Volgorde van aanvraag
Vastgelegde voorrangsregels (zie bijlage)
Gewenste opvangmomenten
Gewenste opvanglocatie
Leeftijd van het kind bij instap

Na de inschrijving op de wachtlijst dient u uw aanvraag te herbevestigen. Om te herbevestigen dient u
onderstaande stappen strikt op te volgen. Indien deze niet gevolgd worden, zal er met uw aanvraag geen
rekening worden gehouden!!
1. Bij geboorte een geboortekaartje opsturen, zodat wij over de juiste gegevens beschikken.
2. Binnen de 6 weken na de bevalling dient u contact met ons op te nemen!
Enerzijds kijken wij na of het geboortekaartje goed is toegekomen. Anderzijds vragen we dan om
concreet door te geven vanaf wanneer u opvang wenst en op welke dagen.
3. Wanneer we u geen opvang kunnen aanbieden tegen de initieel gewenste opvangdatum dient u
elke 3 maanden aan ons te laten weten of u nog op zoek bent naar opvang of niet. Ontvangen wij
gedurende meer dan 3 maanden niets van u dan wordt uw aangevraagd geannuleerd.
Als er een plaats beschikbaar is, nemen we contact met u op en ontvangt u een bevestigingsmail met
vermelding van de instapdatum.
Daarna wordt er een datum afgesproken om de inschrijvingsformulieren te komen ophalen.
De effectieve opname van uw kind gebeurt uitsluitend nadat de nodige praktische afspraken (intake) zijn
gemaakt tussen de ouders en de begeleidsters van de leefgroep en als alle inschrijvingsformulieren zijn
binnengebracht.
We vragen dat u ongeveer 1 maand voor de geplande opvangdatum telefonisch contact met ons opneemt
om het intakegesprek te plannen zodat onze medewerkers de nodige tijd kunnen vrijmaken voor u en uw
kind.
Onze kinderdagverblijven zijn vergund door Kind en Gezin en werken volgens inkomenstarief.
De ouderbijdrage kan u zelf al eens berekenen via volgende link
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/ouder/prijs/inkomenstarief/.
Met vriendelijke groeten,

Wouter Tops
Directeur
Kind Jezus vzw Turnhout
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AANVRAAGFORMULIER OPVANG
INSCHRIJVINGDATUM:
…..……/………..…/…..……

GEWENSTE OPVANGDATUM:
..………/…..………/…..……

KIND
Familienaam:…………………………………………………………………………………………………
Voornaam (indien geboren):……………………………………………………………………………

Geslacht: m/v

(vermoedelijke) geboortedatum:……………………………………………………………………..

OUDERS
VADER

MOEDER

Familienaam:…………………………………………………

Familienaam:…………………………………………………

Voornaam:…………………………………………………….

Voornaam:…………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………..

……………………………………………………………

…………………………………………………………

GSM:…………………………………………………………….

GSM:…………………………………………………………….

E-mail:………………………………………………………….

E-mail:………………………………………………………….

VOORKEUR OPVANGLOCATIE

o
o
o

Kind Jezus – Graatakker 4
Claartje – Clarissendreef 7
Geen voorkeur

INDIVIDUEEL OPVANGPLAN
Gelieve in onderstaand schema het gewenste opvangplan in te vullen. Een minimale aanwezigheid van 3 volledige
dagen is vereist! Het is belangrijk dat u dit correct invult. Dit opvangplan zal gebruikt worden om te bepalen of er een
plaats beschikbaar is en zal nadien onveranderd overgenomen worden bij de inschrijving en het tekenen van het
contract. Als in verloop van tijd dat u op de wachtlijst staat er een wijziging in het gewenste opvangplan is, vragen wij
dit schriftelijk te melden.
Van
Even weken

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

Oneven weken

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

Tot

(komt uw kind elke week op dezelfde dagen dan hoeft u alleen de eerste week in te vullen)
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VOORRANGSREGELS:
Ondergetekende verklaart het volgende over zijn gezinssituatie:

o

Ik zoek kinderopvang omwille van

o
o
o

Werk
Sollicitatie
Opleiding

o

Ik ben alleenstaande (= niet gehuwd, niet samenwonend)

o

Het laatste gezamenlijk belastbaar inkomen op jaarbasis is lager dan 27.000€

o

Ik zoek kinderopvang voor mijn pleegkind

o

Ik zoek kinderopvang in dezelfde opvang van een oudere broer of zus in het gezin

o

Ik zoek kinderopvang omwille van een gezondheids- of zorgsituatie

o
o
o

Eén van de ouders komt als persoon met een handicap in aanmerking voor belastingvermindering/
verhoogde kinderbijslag
Eén van de ouders heeft verminderde zelfzorg en is voor zelfzorg aangewezen op derden
Het gezin wordt professioneel begeleid in kader van sociale of pedagogische redenen

o

Geen van beide ouders heeft een Belgisch diploma secundair onderwijs

o

Ik ben medewerker van Kind Jezus vzw of Sint-Lucia vzw

DRINGENDE OPVANGVRAAG
Er worden een beperkt aantal plaatsen vrijgehouden voor dringende opvang (opvang nodig binnen de maand). Om
aanspraak te kunnen maken op 1 van deze plaatsen moet er voldaan zijn aan 1 van onderstaande voorwaarden.
Aangezien het een beperkt aantal plaatsen betreft kunnen we geen garanties geven.
Meer informatie vindt u op onze website https://www.kindjezus.be/ouders/documenten-en-formulieren
Ondergetekende verklaart opvang nodig te hebben vanaf ………./………./………. tot ………./………./……….. (max. 6 maanden)
omwille van:

o

Acute crisis in het gezin

o

Het gezin kan buiten zijn wil geen gebruik meer maken van de gebruikelijke opvang

o

Een ouder werkt niet en vindt plots werk

o

Een ouder werkt niet en start met een opleiding

Ik verklaar op eer dat bovenstaande gegevens correct zijn en ik kan hiervoor bewijzen afleveren.

Datum:
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Naam en handtekening:
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