BKO De Woonboot : Inschrijvingsvoorwaarden Schoolvakanties vanaf 01.01.2019
Onder schoolvakantie verstaan wij: zomervakantie, herfstvakantie,
kerstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie.
INSCHRIJVEN
Voor opvang tijdens al deze vakanties dient u een plaats te reserveren voor uw kind.

De inschrijvingen voor de schoolvakanties starten steeds op de eerste werkdag na de vorige
vakantie :
Krokusvakantie : eerste werkdag na kerstvakantie
Paasvakantie : eerste werkdag na de krokusvakantie
Zomervakantie : eerste werkdag na paasvakantie
Herfstvakantie : eerste werkdag na zomervakantie
Kerstvakantie : eerste werkdag na herfstvakantie
INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN.
Om te mogen inschrijven voor een schoolvakantie moet u aan volgende 2 voorwaarden voldoen:
✓ Het inschrijvingsdossier van uw kind is volledig in orde;
✓ U heeft geen openstaande facturen bij onze dienst.
Door uw kinderen in te schrijven voor een schoolvakantie verklaart u zich akkoord met de
inschrijvingsvoorwaarden.
VOORRANGSREGELS BIJ INSCHRIJVING.
Tijdens de eerste inschrijvingsperiode hanteren wij volgende voorrangsregels voor
het toekennen van de beschikbare plaatsen :
✓ Inwoner van Groot-Temse;
✓ Kinderen jonger dan 6 jaar;
✓ Klant van De Woonboot = reeds geregistreerd en aanwezig geweest zijn vóór de
aanvang van de inschrijvingen.
U hoeft zich niet te haasten om in te schrijven. De eerste inschrijvingsperiode loopt telkens vanaf de eerste
inschrijvingsdag tot en met de vrijdag van diezelfde week.
Latere inschrijvingen worden chronologisch, dus volgens tijdstip van aanmelden, genoteerd en komen pas
na verwerking van de eerste groep aan de beurt.
HOE INSCHRIJVEN ?
Inschrijvingen voor een schoolvakantie gebeuren elektronisch gedurende 3 weken. Dit via www.temse.be.
(In het hoofdmenu doorklikken naar buitenschoolse kinderopvang en daar vindt u het elektronische
inschrijvingsformulier terug.) Indien u niet over een computer beschikt, bieden wij u de kans om, na
afspraak, elektronisch in te schrijven op het bureel van De Woonboot. Na 3 weken worden de elektronische
inschrijvingen afgesloten. U kan dan wel nog inschrijven via het bureel, en dit via mail of persoonlijk.
Men
kan
een
vakantiedag
reserveren
tot
de
werkdag
voordien
12.00
uur.
Op de dag zelf kan men geen plaats meer reserveren*.

Bijvoorbeeld : u wil een plaats reserveren op een dinsdag, dan kan dit tot de werkdag voordien 12.00 uur
’s middags, normaal maandag als dit geen sluitingsdag is, later niet meer.
Elektronische inschrijving : Op het inschrijvingsformulier noteert u de gewenste dagen en uren van opvang
en u verzendt ons uw aanvraag.
 Vergeet zeker de PDF van uw inschrijving niet af te drukken; dat is het bewijs dat u uw aanvraag heeft
doorgestuurd naar onze dienst. (Dit document geeft nog geen bevestiging over de effectief toegekende
opvangmomenten !)
Wanneer alle inschrijvingen door ons verwerkt zijn, ontvangt u per mail een bevestigingsformulier van ons.
Wie geen e-mail adres heeft, ontvangt een bevestiging per post. Op het bevestigingsformulier staat wanneer
uw kind effectief plaats heeft in de opvang (aangeduid met X ) .
Er worden géén reserveplaatsen toegekend!
U kan achteraf zelf informeren of er door annulatie nog een plaats is vrij gekomen (hou dan wel rekening
met de inschrijvingstermijn *).
ANNULEREN
Voor elke annulatie/afwezigheid wordt een boete aangerekend per geannuleerde/niet ingenomen dag & per
kind, behalve in volgende gevallen :
✓ Tijdige annulatie :
Men
kan
een
gereserveerde
vakantiedag
annuleren
tot
2
werkdagen
vooraf.
Er kan maximum 1 dag per 5 gereserveerde vakantiedagen geannuleerd worden!
Bijvoorbeeld : u hebt 8 dagen gereserveerd in de kerstvakantie, en wil de eerste donderdag annuleren;
dit kan dan tot en met dinsdag. Hierna kan u geen dagen meer annuleren (1 per 5).
Annulaties gebeuren steeds schriftelijk : ofwel per mail ofwel door persoonlijk langs te komen op het
bureel van de opvang en het daartoe bestemde formulier in te vullen.
✓ Ziekte :
Bij ziekte van één van de op te vangen kinderen is er een geldige annulatie voor alle kinderen uit het
gezin als er verwittigd wordt ten laatste op de dag zelf èn indien u een doktersbriefje voorlegt binnen
de vijf werkdagen.
Belangrijk : wanneer men meer dan 50% van de gereserveerde dagen niet aanwezig is zonder geldige
annulatie, zal bij de eerstvolgende inschrijving voor een schoolvakantie de reservatie niet aanvaard
worden.
SAMENWERKING MET DERDEN
Tijdens de zomervakantie werken wij samen met andere gemeentelijke diensten o.a. voor de
gemeentelijke sportkampen en het speelplein SpeGT. Bij De Woonboot hoeft u hiervoor geen
plaats te reserveren. (Opgelet ! Uw kind moet wel reeds vooraf bij ons geregistreerd zijn.)
Informeer u bij de betreffende dienst of daar iets moet doorgegeven worden in geval u van de opvang
gebruik wenst te maken. Verplaatsingen van en naar De Woonboot worden steeds door de organisator van
de activiteit verzorgd.
 In uitzonderlijke gevallen kunnen er - mits staving met voldoende bewijsstukken – op bovenstaande
voorwaarden uitzonderingen worden gemaakt. Neem hiervoor tijdig contact op met diensthoofd of
coördinator.
Goedgekeurd in Gemeenteraadszitting van 26.11.2018

