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ADDENDUM HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

KINDERDAGVERBLIJF DE SPEELBOOM HERENTALS 

 
1)     Algemene informatie 

    Kinderdagverblijf De Speelboom Herentals 
    Wolstraat 25 
    2200 Herentals 
    Tel: 014/21 40 00 
    GSM bij afwezigheid: 0473/53 04 34   
    Email bij afwezigheid:  speelboomafwezig@gmail.com 
    Dossiernummer Kind en Gezin: 910000741 
    Ondernemingsnummer: 0443.631.280 
    Aantal erkende opvangplaatsen: 108 
    Website: www.despeelboomFamiliehulp.be 

 
2) Indien u beroep wil doen op de andere diensten van Familiehulp kan u tijdens de 

kantooruren contact opnemen met de zorgregio op onderstaand telefoonnummer.  

Familiehulp Zorgregio Herentals 

 Greesstraat 11c - 2200 Herentals 

 014/28 32 20 telnr. 

 014/28 32 49 fax 

 
3) Contactpersonen van het kinderdagverblijf 

Verantwoordelijke: Lies Melis (lies.melis@Familiehulp.be) 

4) Bereikbaarheid in noodgevallen 
Manager Kinderdagverblijven Familiehulp: 
Lieve Heurckmans - GSM: 0486/38 76 14 
 

5) Het kinderdagverblijf De Speelboom te Herentals is geopend van 7 tot 18.30u  
 
6) Leefgroepen binnen het kinderdagverblijf 

 
In ons kinderdagverblijf vindt u 5 baby-leefgroepen(0 tot 18 m) en 5 peuter- leefgroepen 
(16à18m- ±3j): terug. De leefgroepen worden onderverdeeld in 5 teams.  
 
Op het gelijkvloers vindt u 1 babygroep en 5 peutergroepen terug: 
- Team Kabouterbos: peuter-leefgroep 1 en 2 
- Team Wilgenkatjes: peuter- leefgroep 3 en 4 
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Ook bevindt zich hier een verticale leefgroep  
- Team Het Kakelnestje : babygroep 1 en peutergroep 5 
 
Op het eerste verdiep vindt u 4 babygroepen terug: 
- Team Zonnestraaltjes: baby- leefgroep 2 en baby- leefgroep 3 
- Team  Bloemenhofje: baby- leefgroep 4 en baby- leefgroep 5 

 
7) Respijtdagen 

Wanneer u een respijtdag wenst op te nemen moet u dit zo snel mogelijk schriftelijk 
melden aan de verantwoordelijke en ten laatste voor 9 uur op de dag zelf.  
 

Het aantal respijtdagen dat u krijgt, zal in verhouding worden berekend met het aantal 
gereserveerde aanwezigheidsdagen. 
 
2 dagen per week    11 respijtdagen (waarvan 4 gezinsvakantiedagen) /jaar 
2.5 dagen per week  14 respijtdagen (waarvan 5 gezinsvakantiedagen) /jaar 
3 dagen per week    17 respijtdagen (waarvan 6 gezinsvakantiedagen) /jaar 
3.5 dagen per week  19.5 respijtdagen (waarvan 7 gezinsvakantiedagen) /jaar 
4 dagen per week    22.5 respijtdagen (waarvan 8 gezinsvakantiedagen) /jaar 
4.5 dagen per week  25 respijtdagen (waarvan 9 gezinsvakantiedagen) /jaar 
5 dagen per week    28 respijtdagen (waarvan 10 gezinsvakantiedagen) /jaar 
 

Pro rata, vanaf het moment van instappen per kalenderjaar. 
 
Bij een variabel uurrooster wordt voor de berekening van respijtdagen rekening 
gehouden met het minimum aantal dagen:  
 
2 dagen per week   11 respijtdagen (waarvan 4 gezinsvakantiedagen) /jaar 

 
8) Tijdig verwittigen bij afwezigheid 

 
Afwezigheid van uw kindje melden voor 9u:  

                 Sms op  0473/53 04 34                               
of per mail naar speelboomafwezig@gmail.com 

 
                      Bij laattijdig verwittigen, zijn wij genoodzaakt een reservatiekost aan te rekenen. 
 

a. Afwezig en tijdig gewaarschuwd: er wordt geen reservatiegeld aangerekend. Er 
wordt wel een respijtdag afgehouden per afwezige dag. 

b. Afwezig en te laat gewaarschuwd: er wordt reservatiegeld (4 euro) aangerekend. Er 
wordt een respijtdag afgehouden per afwezige dag. 

c. Voor kinderen die in het kinderdagverblijf ziek worden, wordt er voor die dag geen 
respijtdag afgehouden. 

d. Indien u geen respijtdagen meer heeft, wordt bij afwezigheid het dagtarief 
aangerekend dat normaal voor die dag zou gelden. 
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9) Middagrust 

De kinderen doen hun middagdutje tussen 12.00 en 14.00 uur. Wij vragen ouders deze 
middagrust zoveel mogelijk te respecteren. Het brengen en ophalen van uw kindje kan 
enkel uitzonderlijk en na overleg met de kindbegeleiders tijdens deze uren gebeuren. 
Slaapt uw kindje niet meer en komt u het toch graag afhalen tijdens de middag? Dan 
wordt uw kind tijdens de middag opgevangen in het middagklasje. U kan uw kind hier 
afhalen tussen 11.45 u en 12.30u. 
 
 

10) Middagmaal 
In het kinderdagverblijf wordt de warme maaltijd opgediend om 11 uur. Indien uw kind 
in het kinderdagverblijf zijn/haar middagmaal neemt, vragen wij u om ten laatste om 
10.30 uur aanwezig te zijn. Op die manier kan uw kind rustig aansluiten in de leefgroep. 

 
 
11) Bijkomende bijdragen 

 
Luiers: Het kinderdagverblijf voorziet wegwerpluiers. Maandelijks wordt hiervoor een 
bijdrage aangerekend voor het gebruik en de afvalverwerking hiervan. 
Volle dag: 1,50 euro  
Halve dag: 1,00 euro  
Bij zindelijk worden: 0,50 euro per luier 
 
Incassokosten: 
Bij het laattijdig betalen van de factuur, zullen de bijkomende administratieve kosten 
op u verhaald worden. Bij een eerste aanmaning wordt er 8 euro verrekend. Bij een 
tweede aanmaning 15 euro. 
 
Bepaalde medicatie/verzorgingsproducten: 
Er wordt 2 euro per maand per kind aangerekend, ongeacht het opvangplan. 
 

 
Deze prijzen zijn onderhevig aan indexering 

 
  

12) Buggy’s en maxi-cosi’s 
Buggy’s parkeren onder de luifel van de fietsenparking bij de voordeur. 
De maxi cosi’s mogen achtergelaten worden in de ruimte op de eerste verdieping, aan 
het poortje. 

 
 
 
 

 


