Bijlage 1 – geldig vanaf september 2013

OUDERBIJDRAGE - IBO ‘t Filoetje
De ouderbijdrage dekt het geheel van de verblijfkosten met uitzondering van
drank en middagmaal die vrijblijvend wordt aangeboden.
Het gemeentebestuur vraagt aan de ouders als vergoeding voor de opvang een
financiële bijdrage die gekoppeld is aan de verblijfsduur van het kind en die
conform is met de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering voor de
IBO ’s d.d. 23/02/2001, gewijzigd op 10/10/2003 en de richtlijnen van Kind &
Gezin.
Bijdragen
Periode
Per begonnen half uur

Ouderbijdrage per kind
€ 1,00

(voor de eerste 2 uur)

Minder dan 3 uur

€ 3,00

Tussen 3 en 6 uur

€ 4,50

Meer dan 6 uur

€ 9,50

Bij opvang op woensdagnamiddag en bij de voor- en naschoolse opvang bedraagt
de ouderbijdrage € 1,00 per kind, per begonnen half uur voor de eerste 2 uur.
Anders geldt het hierboven vermelde systeem. Voor de woensdagnamiddag geldt
het voordeligste tarief (ofwel tarief schoolvrije dagen ofwel tarief
halfuurbijdrage).
Bij de gelijktijdige opvang van kinderen uit éénzelfde gezin op éénzelfde dag,
wordt een korting van 25 % verleend op de totale ouderbijdrage.
Bij laattijdige afhaling van het kind (na het einde van de opvanguren) krijgen
de ouders de eerste keer een verwittiging.
De volgende keren wordt een bedrag van € 15,00 per begonnen kwartier,
per kind aangerekend om misbruiken te voorkomen.
Bij wijzigingen van de ouderbijdragen worden de ouders hierover zo snel als
mogelijk ingelicht per brief.

Bijlage 1 – geldig vanaf september 2013

OUDERBIJDRAGE - IBO ‘t Filoetje
De ouderbijdrage dekt het geheel van de verblijfkosten met uitzondering van
drank en middagmaal die vrijblijvend wordt aangeboden.
Het gemeentebestuur vraagt aan de ouders als vergoeding voor de opvang een
financiële bijdrage die gekoppeld is aan de verblijfsduur van het kind en die
conform is met de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering voor de
IBO ’s d.d. 23/02/2001, gewijzigd op 10/10/2003 en de richtlijnen van Kind &
Gezin.
Bijdragen
Periode
Per begonnen half uur

Ouderbijdrage per kind
€ 1,00

(voor de eerste 2 uur)

Minder dan 3 uur

€ 3,00

Tussen 3 en 6 uur

€ 4,50

Meer dan 6 uur

€ 9,50

Bij opvang op woensdagnamiddag en bij de voor- en naschoolse opvang bedraagt
de ouderbijdrage € 1,00 per kind, per begonnen half uur voor de eerste 2 uur.
Anders geldt het hierboven vermelde systeem. Voor de woensdagnamiddag geldt
het voordeligste tarief (ofwel tarief schoolvrije dagen ofwel tarief
halfuurbijdrage).
Bij de gelijktijdige opvang van kinderen uit éénzelfde gezin op éénzelfde dag,
wordt een korting van 25 % verleend op de totale ouderbijdrage.
Bij laattijdige afhaling van het kind (na het einde van de opvanguren) krijgen
de ouders de eerste keer een verwittiging.
De volgende keren wordt een bedrag van € 15,00 per begonnen kwartier,
per kind aangerekend om misbruiken te voorkomen.
Bij wijzigingen van de ouderbijdragen worden de ouders hierover zo snel als
mogelijk ingelicht per brief.

