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1. WIE ZIJN WIJ 

 

Parboem is een buitenschoolse opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. We zijn 

onderdeel van KDV Familia en worden ondersteund door stad Genk en erkend door 

Kind & Gezin. Het aantal  door Kind & Gezin erkende plaatsen is 100. 

Parboem beschikt over een team van deskundige medewerkers die beantwoorden 

aan de diplomavereisten en de verwachtingen van het organiserend bestuur. 

De kindbegeleid(st)ers staan onder rechtstreeks toezicht van de verantwoordelijke 

Cindy Claes (cindy.claes@kdvfamilia.be). Het vaste team wordt aangevuld met 

stagiairs en vrijwilligers.  

 

2. DE OPENINGSTIJDEN EN SLUITINGSDAGEN 

Onze opvang is open van 06.45 uur tot 18u30 . 

Tijdens de kerstvakantie zijn we maximum 2 weken gesloten. De jaarlijkse 

sluitingsdagen worden vermeld op de website. 

 

 Opvanguren 

Voor de school 6u45-8u30 

Na de school 15u00-18u30 

Woensdagnamiddag 12u00-18u30 

Vakantiedagen 6u45-18u30 

Zaterdag in Pardoes 8u00-18u00 

 

                             

3. HOE  KAN JE GEBRUIK MAKEN VAN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG? 

Inschrijven kan enkel na afspraak bij Cindy Claes via 089/38 02 34 of 

cindy.claes@kdvfamilia.be. Je krijgt een rondleiding en een informatiegesprek over 

de opvangvoorwaarden en de werking van de opvang.  

- Wij vangen geen kinderen op die niet zijn ingeschreven in de opvang.  

- Bij inschrijving geef je aan wanneer je opvang nodig hebt voor je kind. 

 

4. DAGELIJKSE WERKING 

In totaal kunnen er 100 kinderen opgevangen worden, de kinderen verblijven in 

leeftijdsgroepen. 

Het gebouw van BKO Parboem is opgedeeld in drie groepen die in verbinding staan 

met een eigen buitenspeelruimte.  

De grote kinderen (6-12 jaar) mogen enkel op woensdag speelgoed, tablets,… e.d. 

meebrengen van thuis (tijdens vakantiedagen enkel op dinsdag en donderdag). 

Brengen kinderen dit toch mee op andere dagen, dan zal gevraagd worden dit in de 
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boekentas te steken. Familia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of 

vernieling van deze spullen.  

GSM-gebruik is niet toegestaan in Parboem.  

Een dag in Parboem 

Voor de school: 

 Kinderen van de St. Michielschool worden opgevangen in de opvang in school.  

 Kinderen van het Kompas en Boxbergheide worden opgevangen in Parboem. 

 ‘s Morgens kunnen de kinderen vrij spelen.  

 Tot 7u30 en kunnen ze ontbijt krijgen.  Hiervoor vragen we een vaste kostprijs (prijzen 

zie schriftelijk overeenkomst). 

 De kinderen worden onder begeleiding naar school gebracht, te voet of met de 

bus. Je kinderen dienen op schooldagen owv praktische redenen ten laatste om 

8u15 aanwezig te zijn in de opvang. 

  

Na de school: 

 Na de school worden de kinderen, onder begeleiding en in groep naar de opvang 

gebracht. Dit te voet of met de bus. 

 Bij aankomst in de opvang kunnen ze een vieruurtje eten. 

 Daarna kan er weer gespeeld worden (vrij spel of begeleid spel).  

 De kinderen van de lagere school mogen na het eten hun huiswerk maken. Dit is 

echter geen verplichting. Er is geen huiswerkbegeleiding voorzien, enkel toezicht. 

Kinderen kunnen ook deelnemen aan buitenschoolse activiteiten zoals 

tekenacademie, muziekacademie,… 

 

Op woensdagnamiddag: 

 De kinderen worden na de school, onder begeleiding en in groep naar  de opvang 

gebracht. Dit te voet of met de bus. Bij aankomst eten de kinderen hun eigen 

lunchpakket op.  Er is wel mogelijkheid om soep te eten. 

 Daarna is het tijd voor plezier en spel. In de loop van de namiddag worden geleide 

activiteiten aangeboden. Om 15u30 wordt tijd gemaakt voor het vieruurtje. 

 

Tijdens vakantiedagen: 

 De kinderen kunnen ontbijten tot 8u. 

 De dagen worden opgevuld met afwisselend vrij spel en aangeboden activiteiten. 

De kinderen kunnen zo kiezen wat ze graag willen doen. 

 Rond 10u wordt er een kleine snack aangeboden aan de kinderen. Dit kan een 

koekje, stukje fruit of groentjes zijn. Hiervoor wordt geen bijdrage gevraagd. 

 Als het lunchtijd is gaan alle kinderen aan tafel. Alle kinderen brengen een 

lunchpakket mee van thuis. 

 Rond 15u eten we boterhammetjes die de opvang voorziet. Hiervoor vragen wij 

een vaste kostprijs (zie bijlage prijzen). 

 Indien er een uitstap gepland is, worden de ouders van de ingeschreven kinderen 

op voorhand verwittigd. In sommige gevallen zal er een kleine bijdrage gevraagd 

worden. Onvoorziene uitstapjes bij mooi weer kunnen regelmatig voorvallen (vb 

wandeling in het bos,…). Deze uitstappen gebeuren spontaan en zijn niet altijd 

vooraf gepland. Indien jullie er als ouder niet mee akkoord gaan dat jullie kind op 

onaangekondigde momenten de opvang verlaat voor een uitstapje, kan je dit 

tijdens de inschrijving aan de teamverantwoordelijke doorgeven. Indien je niets 

doorgeeft, ga je automatisch akkoord met deze verplaatsingen/uitstapjes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brengen en afhalen van kinderen…   

Je hebt als ouders toegang tot de lokalen waar je kind verblijft en binnen de 

afgesproken dag- en uurregeling mag je je kind op elke moment brengen en afhalen. 

Je kan dan van de gelegenheid gebruik maken om informatie uit te wisselen met de 

kindbegeleid(st)ers.  

De kinderen worden tijdig afgehaald, dit is voor 18u30. Als je merkt dat je er niet tijdig  

zal geraken, verwittig dan steeds de opvang.   

De persoon (ouders, grootouders, familieleden,…) die je kind komt brengen en 

afhalen dient op de aanwezigheidslijst te paraferen. Het begin- en einduur van de 

opvang wordt door de begeleiding ingevuld. Deze lijsten liggen op een goed 

zichtbare plaats in elke leefgroep. Op basis van deze gegevens worden maandelijks 

de facturen gemaakt. 

Je kind wordt bij het afhalen alleen meegegeven aan de personen die door jou 

opgegeven werden tijdens de inschrijving. Voor alle latere wijzigingen pas je dit 

schriftelijk aan bij de begeleiding of bij de verantwoordelijke. Iemand die niet op de 

gezinsfiche staat, kan je kind niet meenemen. Hierop worden geen uitzonderingen 

gemaakt. 

We vragen om steeds te verwittigen wanneer derden je kind komen afhalen. Deze 

mensen staan vermeld op het ingeleverde document. Wanneer deze personen je 

kind voor de eerste keer komen afhalen, dienen ze hun identiteitskaart of rijbewijs te 

tonen aan een kindbegeleid(st)er. 

 

Wat je moet weten over kleding en verzorging  

Om praktische redenen vragen wij om de kleding (jas, trui,…) en het boekentasje van 

de kinderen te tekenen. Zo worden misverstanden vermeden. Bij verlies of diefstal van 

kleding, juwelen, tablets, spelletjes,… kan Familia niet aansprakelijk gesteld worden. 

In de opvang zijn er (niet afgesloten) kasten waarin elk kind zijn/haar persoonlijke 

spulletjes kan opbergen. 

 

Kinderen die nog niet zindelijk zijn, worden op regelmatige basis in de opvang 

verluierd. Er zijn luiers (vaste kostprijs zie bijlage prijslijst) beschikbaar, deze worden 

maandelijks verrekend op de factuur. Ongelukjes kunnen gebeuren, dus is er  

reservekleding voorzien. De reservekleding die gebruikt wordt, wordt zo vlug mogelijk 

gewassen teruggebracht. Indien je dit wenst, kan je ook zelf reservekleding voor je 

kind aan de kindbegeleid(st)ers afgeven. Deze reservekleding moet getekend zijn. 

Tijdens de vakantieperiode en op schoolvrije dagen bieden we er allerlei activiteiten 

aan. Plezier van de kinderen staat voorop. We vragen hierbij rekening te houden om 

aangepaste kledij te voorzien. 

 

 

 

 



5. WAT DOEN WE NOG IN DE OPVANG? 

Wij werken samen met verschillende scholen en vrijetijdsaanbod. Dit doen we om de 

kinderen alle kansen te geven om aan talentontwikkeling te doen. 

Voor Parboem zijn dit de volgende mogelijkheden: 

 Muziekacademie, Tekenacademie (ouders moeten hun kinderen jaarlijks zelf 

inschrijven) 

 Verschillende workshop die georganiseerd worden met de stad Genk 

Indien je kind graag deelneemt aan het vrijetijdsaanbod in de buurt, dan kan hij of zij 

hiervoor ingeschreven worden. Onze kinderbegeleid(st)ers brengen en/of halen jouw 

kind dan op de verschillende locaties. Jullie kunnen je kind ofwel zelf gaan afhalen bij 

de les of afhalen in Parboem. 

 

6. BELEEF JE HET MEE? 

Wij proberen zoveel mogelijk te vertellen of te laten zien wat voor leuks jullie kinderen 

in de opvang allemaal doen. 

Dit doen we op verschillende manieren: 

 De kindbegeleid(st)ers geven informatie over wat er gedaan is tijdens de dag. 

 Tijdens vakanties noteren we op het blad welke activiteiten we deden. 

 We maken regelmatig foto’s en hangen deze op in de groep. 

7. HOEVEEL MOET JE BETALEN? 

De prijs van de opvang kan je terugvinden in de schriftelijke overeenkomst.  

 

8. NOG VRAGEN? 

Je kan met al je vragen terecht bij de begeleiders of de verantwoordelijke. 

 


