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1. WIE ZIJN WIJ 

 

 

 

De verschillende locaties van de BOA beschikken over een team van deskundige 
medewerkers die beantwoorden aan de diplomavereisten en de verwachtingen 
van het organiserend bestuur. 

Iedere groep  heeft een vast team van kinderbegeleid(st)ers die instaan voor het 
opvangen van de kinderen. 

De kindbegeleid(st)ers staan onder de rechtstreekse leiding van de 
teamverantwoordelijke. 

 

2. VRIJE TIJD 

Wij werken samen met verschillende scholen en vrijetijdsaanbod.  Dit doen we om 
de kinderen alle kansen te geven om hun talenten te ontwikkelen. 

Voor de BOA  zijn dit de volgende mogelijkheden: 

• Tekenacademie 
• Muziekacademie 
• Sport 
• Verschillende workshops die georganiseerd worden in samenwerking met de 

stad Genk 

Indien jouw 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 je kind dan op de verschillende academies, als dit mogelijk is. Jullie kunnen 
je kind ofwel zelf gaan afhalen bij de les of afhalen in de opvang. 
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Baby's en 
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3. GEBRUIK MAKEN VAN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG - INSCHRIJVEN 

Inschrijven kan enkel na afspraak. 

Via de link kan je online alvast enkele basisgegevens invullen: https://kdvfamilia.i-
active.be .  

Na deze aanmelding zal de teamverantwoordelijke je uitnodigen voor een 
gesprek. Na dit gesprek keurt zij jouw dossier goed en kan je als ouder online je 
opvang beheren. 

Na de inschrijving vragen we je zeker om eens langs te komen met je kind zodat 
jullie kunnen kennismaken met de opvang. Dit kan in samenspraak met de 
teamverantwoordelijke. 

 

4. ONZE FLEXIBELE OPVANG 

Kinderen die op zaterdag opvang nodig hebben, kunnen gebruik maken van de 
opvang Pardoes. 

Een dag in de FO 

• Alle kinderen worden opgevangen in Pardoes. 
• Er worden 14 plaatsen voorzien.  We geven de voorrang aan ouders die beiden 

werken op zaterdag.   
• De dagen worden opgevuld met afwisselend vrij spel en aangeboden 

activiteiten. De kinderen kunnen zo kiezen wat ze graag willen doen. 
• Rond 10u worden er een kleine snack aangeboden aan de kinderen. Dit kan 

een koekje, stukje fruit of groentjes zijn. Hiervoor wordt geen bijdrage gevraagd. 
• Als het lunch tijd is, gaan alle kinderen aan tafel. Tijdens de flexibele opvang is 

er enkel soep voorzien en geen warme maaltijden. Alle kinderen brengen dus 
een lunchpakket mee van thuis. 

• Rond 15u eten we boterhammetjes die de opvang voorziet. Hiervoor vragen 
wij een vaste kostprijs (zie bijlage prijzen). 

 

5. DAGELIJKSE WERKING 

De kinderen verblijven in verschillende groepen. Dit kan leeftijdsgebonden of 
schoolgebonden zijn. 

https://kdvfamilia.i-active.be/
https://kdvfamilia.i-active.be/


Elke groep beschikt over voldoende begeleidend personeel: de norm die hiervoor 
gehanteerd wordt, is 1 kindbegeleid(st)er per 14 aanwezige kinderen. 

Elke leefgroep heeft zijn eigen speelvoorzieningen en materialen.   

Gebruik van GSM of tablet is enkel toegestaan wanneer de begeleiding hier over 
communiceert. 

 

 

 

         

 

Een dag in de BOA 

Voor school: 



• ’s Morgens kunnen de kinderen vrij spelen.  
• Tot 7u45 kunnen de kinderen ontbijten. Het ontbijt bestaat uit boterhammen en 

een drankje. Hiervoor vragen wij een vaste kostprijs (zie bijlage prijzen in SO). 
• De kinderen worden door de begeleiding naar school gebracht. Dit kan te voet 

zijn of met de bus. Vervoer naar scholen die niet behoren tot de kernscholen, 
wordt niet geregeld door Familia. 

 

Middag opvang 

• Opvang voor kleuters van de St-Jozefschool, die eerder opgevangen werden 
in de baby- en peuteropvang van Familia. 

• De kinderen worden gehaald op school en in groep naar Pardoes gebracht. 
• Hier krijgen ze een warme maaltijd aangeboden. 
• Na het middageten kan er nog vrij gespeeld worden in Pardoes voordat de 

kinderen weer in groep en onder begeleiding naar school gebracht worden. 
• Kinderen kunnen tot de leeftijd van 3 jaar ’s middags gaan slapen in Pardijntje. 

Dit gebeurt in samenspraak met de teamverantwoordelijke. 
• Enkel kinderen die vanuit de baby- en peuteropvang komen, kunnen hier 

gebruik van maken. 
 

                  

 

Na school 

• De kinderen worden onder begeleiding en in groep naar de opvang gebracht. 
Dit te voet of met de bus. 

• Vervoer van andere scholen wordt niet geregeld door de BOA. 
• Bij aankomst in de opvang gaan de kinderen naar hun ruimte. 
• De kinderen kunnen een vieruurtje eten. Dit zijn uit boterhammen en of een 

stukje fruit en een drankje. Hiervoor vragen wij een vaste kostprijs (zie bijlage 
prijzen in SO). 

• Daarna kan er gespeeld worden. Dit kan vrij spel zijn of een begeleidde 
activiteit. 

• Er kunnen verschillende ruimtes gebruikt worden: speelplaats, turnzaal, 
speeltuin,… 

• De kinderen kunnen ook deelnemen aan buitenschoolse activiteiten zoals 
sportpret, muziekacademie,… 
 
 



    

 

Op woensdagnamiddag: 

• De kinderen worden onder begeleiding en in groep naar de opvang gebracht. 
Dit te voet of met de bus. 

• Vervoer van andere scholen wordt niet geregeld door de BOA. 
• Bij aankomst in de opvang gaan de kinderen naar hun ruimte.  
• De kinderen brengen een eigen lunch pakket mee. Er is de mogelijk om soep 

te eten. Verdere uitleg wordt gegeven bij de inschrijving. 
• Na het middageten is het tijd voor vrij spel afgewisseld met geleide activiteiten. 
• Rond 15u wordt er tijd gemaakt voor het 4-uurtje. Hiervoor vragen wij een vaste 

kostprijs (zie bijlage prijzen in SO). 
• Nadien is het weer tijd voor vrij spel tot de kinderen worden afgehaald. 

   

 

 

  



 
VAKANTIE OPVANG 

 
 

• De kinderen worden opgevangen in de bekende locatie. 
• De kinderen kunnen ontbijten tot 8u. 
• De dagen worden opgevuld met afwisselend vrij spel en aangeboden 

activiteiten. De kinderen kunnen kiezen wat ze graag willen doen. 
• Rond 10u wordt er een kleine snack aangeboden. Dit kan een koekje, stukje 

fruit of groentjes zijn. Hiervoor wordt geen bijdrage gevraagd. 
• Als het lunchtijd is gaan alle kinderen aan tafel. Enkel in de kleine vakanties 

wordt er soep aangeboden. 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 in SO). 

• Indien er een daguitstap 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, speeltuintje van Stad Genk 
aan rondpunt 26, enz.…). Deze uitstappen gebeuren spontaan en zijn niet altijd 
vooraf gepland.  
 

        

 

6. ZICHTBAARHEID VAN DE WERKING 

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: 

• Er wordt informatie doorgegeven door de kindbegeleid(st)ers wat er gedaan is 
tijdens de dag. 

• Er wordt genoteerd op het bord welke activiteiten gedaan zijn. 



• Er worden foto’s geplaatst op onze Facebook pagina of op Instagram. Als 
ouder kan je ons opzoeken en vragen om lid te worden. De begeleiding voegt 
je dan toe. Dit  is enkel voor de ouders en niet voor tantes of oma’s.   
 

7. BUSVERVOER 

De kinderen van scholen die verder gelegen zijn van de opvang, worden van en naar 
school gebracht door een bus. Deze bus wordt ter beschikking gesteld door de stad 
Genk en is volledig conform de wetgeving. 

De kinderen worden steeds gebracht en gehaald door één van onze 
kindbegeleid(st)ers. 

 

                

 

8. OM TE ONTHOUDEN 
 

- Elke ouder die opvang nodig heeft, schrijft zijn/haar kind(eren) in via i-Active. 
- Je reserveert maandelijks je nodige opvang, voor elk opvangmoment. 
- ’s Morgens vangen we geen kinderen op die niet gereserveerd hebben. We 

nemen ook geen kinderen mee na de school die niet staan ingeschreven in 
i-Active. 

Je hebt een variabel uurrooster: 

Heb je een variabel werkschema, waarbij je je uurrooster minder dan één week op 
voorhand krijgt? Dan moet je ons dit aantonen. Je laat hiervoor je werkgeven het 
document ‘attest variabel werkschema’ invullen en je bezorgt dit terug aan de 
opvang. Je kan dit document downloaden via I-Active 

Opvang reserveren tijdens het schooljaar en schoolvrije dagen: 

- Reserveer je opvang via de I-Active kalender; 
- Dit kan je vanaf de 1ste van de maand voor de daaropvolgende maand, tot 

23u59 de dag voor de opvangdag.  Dit zolang er plaats is. 
- Indien de plaatsen volzet zijn voor het afsluiten van de inschrijvingsperiode kom 

je op de reservelijst. Indien er toch een plaatsje vrij komt, krijg je hiervan een 
mail. Wens je toch geen gebruik meer te maken van deze opvang, dan je 
steeds annuleren! Houd hier rekening met de annulatietermijn, want deze is ook 
van toepassing voor plaatsjes op de reservelijst. 



Opvang reserveren tijdens de vakanties: 

- Kinderen die naar een school gaan waarmee we samenwerken, kunnen voor 
de volledige vakantie inschrijven vanaf 6 weken voor de start van de vakantie. 

- Alle andere ouders kunnen inschrijven vanaf 5 weken voor de start van de 
vakantie. 

- Indien de plaatsen volzet zijn voor het afsluiten van de inschrijvingsperiode kom 
je op de reservelijst.  Indien er toch een plaatsje vrij komt, krijg je hiervan een 
mail. Wens je toch geen gebruik meer te maken van deze opvang, dan je 
steeds annuleren! Houd hier rekening met de annulatietermijn, want deze is ook 
van toepassing voor plaatsjes op de reservelijst. 
 
Je opvang annuleren (schooljaar, vakantie, schoolvrije dag, zaterdag,…) 

- De opvang kan kosteloos geannuleerd worden tot 7 dagen voor de 
gereserveerde opvangdag.  Dit doe je zelf via i-Active. 

- Tussen de 7 dagen en 1 dag voor de opvangdag kan er niet meer kosteloos 
geannuleerd worden en wordt er een annulatiekost aangerekend. De 
annulatiekost is lager dan een boete.   

- Als je niet annuleert of pas de dag zelf, wordt er een boete aangerekend.  toch 
is het voor de werking belangrijk om te annuleren via i-Active. 

- Bij de volgende situaties kan je nog kosteloos annuleren: 
o Ziekte van het kind 
o Ziekte van een gezinslid 
o Werkonderbreking 

Je stuurt ons bij annulering op de dag zelf een bericht via het ouderportaal van i-
Active. Je bezorgt ons een geldig attest voor de 5de van de volgende maand.  Dit kan 
je zelf uploaden via i-Active. 

 

 

 


