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Kinderdagverblijf 't Pagadderke - Huishoudelijk reglement
- Aanpassing - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; de heer
Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw Anne Mattot; de heer
Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw
Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de
heer Sven Pletincx; mevrouw Anke Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer
Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; mevrouw Goedele Van Ruysevelt; de heer Jeroen
Hofmans; mevrouw Leen Destoop; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer
Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; de heer Jan De Winne,
Algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Amber Magnus

Verontschuldigd:
mevrouw Dieuwertje Poté; de heer Mark Demesmaeker; de heer André Gorgon

Beschrijving
Aanleiding en doel
Het Huishoudelijk reglement, de bijlagen en de schriftelijke overeenkomst worden met elke nieuwe
ouder bespoken bij het intake gesprek. Dit omvat alle afspraken, procedures, .... van het
kinderdagverblijf.
Tijdens de Regionale Ondersteuningspunten Kinderopvang (4 keer per jaar) werden wijzigingen (o.a.
op basis van de wetgeving) aan het huishoudelijk reglement, bijlagen en schriftlijke overeenkomst
besproken en voorbereid. Ook bij de inspectie van juni 2018 werden er opmerkingen doorgegeven
over het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst.
Advies en motivering
Door de inspectie van juni 2018, aanpassingen in de wet, aanpassingen van interne afspraken en
updates van procedures werden het huishoudelijk reglement, de bijlagen en de schriftelijke
overeenkomst in zijn geheel herbekeken en aangepast. De vorig versie dateert van 2017.
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De belangrijkste en grootste aanpassingen gaat over beschrijving voorrangsgroepen, geen boetes
meer aanrekenen in bepaalde situaties, rechten van het gezin (klachten, privacy/bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, ...), benoemen van de verzekering en polisnummer, ....
Kleine aanpassingen over interne afspraken werden aangevuld. Verder werd de tekst op verschillende
plaatsen aangepast om het voor de ouder meer leesbaar en duidelijker te maken (zonder inhoudelijke
aanpassingen).
In bijjlage het herwerkte huishoudelijk reglement met bijlagen evenals de schriftelijke overeenkomst
(evenals de draft versie waar de aanpassingen worden aangeduid in het rood)
Juridische gronden
Besluit Vlaame Regering dd. 22/11/2013 en wijzigingen (BS 13 jan 2014) houdende de
vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang van baby's en peuters.
Decreet dd. 17/10/2003 (BS 10 nov 2003) betreffende de kwaliteit van gezondheids- en
welzijnsvoorzieningen.
Decreet van 20/04/2012 (BS 15 juni 2012) houdende de organisatie van kinderopvang.
Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 7 juni 2019.

Financiële en beleidsinformatie
Beleidsinformatie
6 - Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs > 4 - Een kinderopvangbeleid
voeren dat streeft naar kwalitatieve, toegankelijke en behoeftedekkende kinderopvang voor kinderen
tussen 0 en 12 jaar > 3 - Voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang aanbieden op basis van de
noden

Besluit
Artikel 1
Het aangepast huishoudelijk reglement en de bijlagen van het kinderdagverblijf 't Pagadderke worden
goedgekeurd.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

17PAG06010001ivw-HHR 2019 def versie -pdf.pdf
17PAG06020002dod-I Prijsbepaling - nieuwe versie - pdf.pdf
17PAG06020004ivw-II Identificatiefiche - pdf.pdf
17PAG06020005ivw-III Reglement toegangscontrole - pdf.pdf
17PAG06020006ivw-IV Attest koortswerend middel - pdf.pdf
17PAG06020007ivw-V Mijn kind is ziek - pdf.pdf
17PAG06020001ivw-VI Personeelslijst- pdf.pdf
17PAG06020009ivw-VIII Klachtenkaart - pdf.pdf
Schriftelijke overeenkomst 2019 - def versie - pdf.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer
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