INFO BROCHURE
PARDOTJE
Pardotje
Lucien Londotstraat 3c – 3600 Genk
0496/542363
pardotje@kdvfamilia.be
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1. WIE ZIJN WIJ?

Pardotje is een buitenschoolse opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. We zijn onderdeel van KDV
Familia en ondersteund door stad Genk en erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin.
Pardotje heeft een samenwerking met BS Sint-Albertus voor de opvang op schooldagen. Ook kinderen
die naar het buitengewoon onderwijs gaan kunnen voor en na schooltijd naar Pardotje komen.
Pardotje bestaat uit een team van deskundige medewerkers die beantwoorden aan de
diplomavereisten en de verwachtingen van het organiserend bestuur.
Lina, Sonja, Esther, Mirella en Fairouz zullen de zorg voor je kind met veel inzet en
verantwoordelijkheid op zich nemen. Het vaste team wordt aangevuld met stagiairs en vrijwilligers.
De kindbegeleid(st)ers staan onder rechtstreeks toezicht van de teamverantwoordelijke Petra
(petra.peeters@kdvfamilia.be).

2. WANNEER IS PARDOTJE OPEN?

Onze opvang is open van 7u tot 18u.
Voor de school
Na de school
Woensdagnamiddag
Vakantiedagen
Zaterdag in Pardoes
Flexibele opvang op weekdagen in Pardoes

Opvanguren
7u00-8u30
15u00-18u00
12u00-18u00
7u00-18u00
8u00-18u00
18u00-20u00

De jaarlijkse sluitingsdagen worden vermeld op de website.
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3. HOE KAN JE GEBRUIK MAKEN VAN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG?
Inschrijven kan enkel na afspraak bij Petra Peeters via 089/38 02 34 of petra.peeters@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. HOE VERLOOPT EEN DAGJE BIJ PARDOTJE?
De kinderen verblijven bij Pardotje in een leefgroep voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. In totaal kunnen
er 28 kinderen opgevangen worden.
Bij mooi weer wordt er gebruik gemaakt van de speelplaats van de school of de buitenruimte van de
regenbOog.
Pardotje beschikt over voldoende begeleidend personeel: er wordt minstens 1 begeleider per 14
aanwezige kinderen voorzien.
Pardotje heeft zijn eigen speelvoorzieningen en materialen. Voor informatie over de dagindeling en de
spelactiviteiten kunnen de ouders terecht bij de kindbegeleid(st)ers van de leefgroep en de
teamverantwoordelijke.
GSM-gebruik is niet toegestaan in Pardotje.
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.
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De kinderen worden tijdig afgehaald, dit is voor 18u00. Als je merkt dat je er niet tijdig zal geraken,
verwittig dan steeds de opvang.
De persoon (ouders, grootouders, familieleden, enz…) die je kind komt brengen en afhalen dient naast
het uur van aankomst en vertrek 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. Deze personen staan vermeld op de inschrijvingsfiche (gezinsfiche). Voor alle
latere wijzigingen dien je dit aan te vullen op deze inschrijvingsfiche (+ paraferen). Deze kan je
opvragen bij de kindbegeleid(st)ers of de teamverantwoordelijke. Iemand die niet op de gezinsfiche
staat, zal je kind niet kunnen meenemen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
We vragen om steeds te verwittigen wanneer derden je kind komen afhalen. Deze mensen dienen
vermeld te worden op het ingeleverde document. Wanneer deze personen een kind voor de eerste
keer komen afhalen, dienen ze hun identiteitskaart of rijbewijs te tonen aan een kindbegeleid(st)er.

Zo ziet onze dag er uit:
Voor school






’s Morgens kunnen de kinderen vrij spelen.
Tot 7u45 kunnen de kinderen nog ontbijten. Hiervoor vragen wij een vaste kostprijs.
De kinderen worden begeleiding naar school gebracht.
Kinderen van Sint-Albertus worden te voet gebracht. Vervoer naar andere scholen wordt niet
geregeld door de opvang.
Om praktische redenen dienen de kinderen op schooldagen ten laatste om 8u15 aanwezig te
zijn in de opvang.

Na school






De kinderen van Sint-Albertus worden onder begeleiding en in groep naar de opvang
gebracht. Vervoer van andere scholen wordt niet geregeld door de opvang.
De kinderen kunnen een vieruurtje eten. hiervoor vragen wij een vaste kostprijs.
Daarna kan er gespeeld worden. Dit kan vrije spel zijn of een begeleide activiteit.
De kinderen van de lagere school kunnen na het eten hun huiswerk doen maar dit is geen
verplichting. Er is geen huiswerkbegeleiding voorzien, enkel toezicht.
De kinderen kunnen ook deelnemen aan buitenschoolse activiteiten zoals, muziek
academie,…

Op woensdagnamiddag
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De kinderen worden onder begeleiding en in groep naar de opvang gebracht. Dit te voet of
met de bus. Vervoer van andere scholen worden niet geregeld door de opvang.
Kinderen eten ’s middags hun eigen lunchpakket, er wordt soep voorzien.
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)



Nadien is het tijd voor vrij spel tot de kinderen worden afgehaald.

Tijdens de vakantie:







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 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 lunchtijd is gaan alle kinderen aan tafel. Tijdens de vakantie (niet tijdens de
zomervakantie) is er soep voorzien. 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 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. 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.

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 kunnen misverstanden vermeden worden. Bij verlies of diefstal van kleding, juwelen,
tablets, spelletjes,… kan Familia niet aansprakelijk gesteld worden.
In de opvang zijn er (niet afgesloten) kasten voorzien waarin elk kind zijn/haar persoonlijke spulletjes
kan opbergen.
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 Pardotje zijn dit de volgende mogelijkheden:
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Muziekacademie
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 Pardoes.

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:




Er wordt informatie doorgegeven door de kindbegeleid(st)ers wat er gedaan is tijdens de
dag.
Er wordt genoteerd op het bod welke activiteiten gedaan zijn.
Er worden foto’s geplaatst op onze facebook pagina. Als ouder kan je ons opzoeken en
vragen om lid te worden. De begeleiding voegt je dan toe. Dit is wel enkel voor de ouders en
niet voor tantes of oma’s.

7. HOEVEEL KOST DE OPVANG?

De prijs van de opvang kan je terugvinden in de schriftelijke overeenkomst.
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NOG VRAGEN?
Je kan met al je vragen terecht bij de begeleiders of de verantwoordelijke

0496/54 23 63
089/38 02 34
pardotje@kdvfamilia.be
petra.peeters@kdvfamilia.be
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