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1. WIE ZIJN WIJ 

 

 

Het aantal door Kind en Gezin erkende plaatsen is 102. 

Pardoes beschikt over een team van deskundige medewerkers die beantwoorden 

aan de diplomavereisten en de verwachtingen van het organiserend bestuur. 

Iedere groep in Pardoes 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. 

Voor Pardoes is dit Garzon Sandra (sandra.garzon@kdvfamila.be) 

Bij noodgevallen buiten de openingsuren kan je terecht op het telefoonnummer 

0473/319704. 

 Teamverantwoordelijke : Sandra Garzon: sandra.garzon@kdvfamilia.be 

 Elke Van Damme: directeur: elke.vandamme@kdvfamilia.be 

 Kim Van der Goten: pedagogische verantwoordelijke: 

kim.vandergoten@kdvfamilia.be 

 Yota Mokos: inclusie coach : Yota.mokos@kdvfamilia.be 

 Marie-Paul De Deyn: vragen in verband met facturen: 

mp.dedeyn@kdvfamilia.be 

 Ramona Korber: boekhouding : ramona.korber@kdvfamilia.be 
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2. DE OPENINGSTIJDEN EN SLUITINGSDAGEN 

Onze opvang is open van 6u45 tot 18u. 

Tijden 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 15u-18u  

Woensdagnamiddag 12u-18u  

Vakantiedagen 6u45-18u 

zaterdag 8u-18u 

Flexibele opvang op weekdagen 18u-20u 

 

3. 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 Pardoes zijn dit de volgende mogelijkheden: 

 Tekenacademie 

 Muziekacademie 

 Multi move 

 Verschillende workshop die georganiseerd worden in samenwerking met 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. Jullie kunnen je kind ofwel zelf 

gaan afhalen bij de les of afhalen in Pardoes. 

                             

 

4. GEBRUIK MAKEN VAN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG- INSCHRIJVEN 

Inschrijven kan enkel na afspraak. 

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. 

Voor de kleuters voorzien we een woensdagvoormiddag voor de vakantie waarna 

je kindje start.  Zo kan jullie kleuter wennen aan de ruimte en de begeleiding. Er 



wordt dan wat meer uitleg gegeven over de werking en is er ruimte om vragen te 

stellen. 

Voor de oudere kinderen die starten wordt deze uitleg gegeven door 

leeftijdsgenootjes op de startdag van de opvang. Indien je als ouder toch vragen 

zou hebben, mag je die zeker altijd stellen. 

 

5. 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. 

 Vanaf er een 2de kindbegeleid(st)er start, wordt de groep opgesplitst. 

 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). 

Hoe inschrijven? 

 Voor de flexibele opvang op zaterdag moet men iedere week opnieuw 

reserveren. Als je kindje op zaterdag is geweest, mag je melden dat je kindje 

de volgende zaterdag moet komen. Dit kan ook telefonisch vanaf maandag 

voor de zaterdag die hierop volgt. 

 Let op, er kunnen niet meer dan 28 kinderen opgevangen worden, dus tijdig 

reserveren is de boodschap. 

 Flexibele opvang op dagen waarvoor niet gereserveerd werd, kan slechts 

toegestaan worden rekening houdend met de groepsbezetting. 

 

6. DAGELIJKSE WERKING 

In totaal kunnen er 102 kinderen opgevangen worden. De kinderen verblijven in 

leeftijdsgroepen verdeeld in verschillende ruimtes. 

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.   

GSM-gebruik is niet toegestaan in Pardoes. 

 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

PARDOES 

 

 

 

 

 

 Pardoes  bestaat uit een vast team kindbegeleid(st)ers: 

 Foto’s van de begeleiding vind je terug in de inkomhal van Pardoes. 

 

Een dag in Pardoes  

Voor school: 

 Alle kinderen (ook de kinderen van het Klooster en Pardoesje ) worden 

opgevangen in Pardoes. 

 ’s Morgens kunnen de kinderen vrij spelen. Ze worden opgesplitst in 

verschillende leeftijdsgroepen. De oudste kinderen gaan naar beneden en de 

kleinste kinderen blijven boven. 

 Tot 7u45 kunnen de kinderen nog ontbijten in Pardoes. Hiervoor vragen wij een 

vaste kostprijs (zie bijlage prijzen) 

 De kinderen worden door de begeleiding naar school gebracht. Voor de 

scholen Stippe Stap en St-Jozefschool is dit te voet. Voor de scholen de 

Bladwijzer, basisschool Driehoeven, de Ballon en ’t Schoolke is dit met de bus. 

Vervoer naar andere scholen wordt niet geregeld door Pardoes. 

 Om praktische redenen dienen de kinderen op schooldagen ten laatste om 

8u10 aanwezig te zijn in de opvang. 

 

 



Middag opvang 

 Opvang voor kleuters van de St-Jozefschool, die eerder opgevangen werden 

in de crèche 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 enkel in samenspraak met de teamverantwoordelijke. 

 Enkel kinderen die vanuit de crèche komen, kunnen hier gebruik van maken. 

 

                  

 

Na school 

 De kleuters en de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar worden opgevangen in 

Pardoes. 

 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 Pardoes. 

 Bij aankomst in de opvang gaan de kinderen naar hun ruimte. De jongste 

kinderen zitten op de gelijkvloerse verdieping en de oudste kinderen op de 

beneden verdieping. 

 De kinderen kunnen een vieruurtje eten. Hiervoor vragen wij een vaste kostprijs 

(zie bijlage prijzen) 

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

 Er kunnen verschillende ruimtes gebruikt worden: de kelder, de tuin, de sporthal, 

de speeltuin,… Op de voordeur wordt altijd opgehangen waar de kinderen 

zich begeven wanneer ze niet in Pardoes zijn. 

 De kinderen kunnen ook deelnemen aan buitenschoolse activiteiten zoals 

multimove, muziekacademie,… 

 

 



    

 

Op woensdag namiddag: 

 De kleuters worden opgevangen in Pardoes. 

 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 Pardoes. 

 Bij aankomst in de opvang gaan de kinderen naar hun ruimte. De jongste 

kinderen zitten boven en de oudste kinderen onder. 

 De kinderen die zich hiervoor hebben ingeschreven kunnen een warm 

middagmaal eten. Kinderen die hier niet voor kiezen zorgen voor een eigen 

lunchpakket. 

 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 weer tijd voor vrij spel tot de kinderen worden afgehaald. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

KLOOSTER 

 

 

 

 
 

 Het Klooster team bestaat uit een vast team kindbegeleid(st)ers. 

Een dag in het Klooster 

Voor school: 

 Alle kinderen worden opgevangen in Pardoes. 

 ’s Morgens kunnen de kinderen vrij spelen. Ze worden opgesplitst in 

verschillende leeftijdsgroepen. De oudste kinderen gaan naar beneden en de 

kleinste kinderen blijven boven. 

 Tot 7u45 kunnen de kinderen nog ontbijten in Pardoes.  hiervoor vragen wij een 

vaste kostprijs (zie bijlage prijzen) 

 De kinderen worden begeleiding naar school gebracht. Voor de scholen 

Stippe Stap en St-Jozefschool is dit te voet. Voor de scholen de Bladwijzer, 

basisschool Driehoeven, de Ballon en ’t Schoolke is dit met de bus. Vervoer naar 

andere scholen wordt niet geregeld door Pardoes. 

 Om praktische redenen dienen de kinderen op schooldagen ten laatste om 

8u10 aanwezig te zijn in de opvang. 

Na school 

 De kinderen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar worden opgevangen in 

het Klooster. 

 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 Pardoes. 



 De kinderen kunnen een vieruurtje eten. Hiervoor vragen wij een vaste kostprijs 

(zie bijlage prijzen) 

 Daarna kan er gespeeld worden. Dit kan vrije spel zijn of een begeleide 

activiteit. 

 Er kunnen verschillende ruimtes gebruikt worden: de kelder, de tuin, de sporthal, 

de speeltuin,… Op de voordeur wordt altijd opgehangen waar de kinderen 

zich begeven wanneer ze niet in het Klooster zijn. 

 De kinderen van de lagere school mogen 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 

multimove, muziek acadmie,… 

                          

 

Op woensdag namiddag: 

 De kinderen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar worden opgevangen in 

het Klooster. 

 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 Pardoes. 

 De kinderen die zich hiervoor hebben ingeschreven kunnen een warm 

middagmaal eten. Kinderen die hier niet voor kiezen zorgen voor een eigen 

lunchpakket. 

 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 weer tijd voor vrij spel tot de kinderen worden afgehaald. 

 



 

 

 

 

 

PARDOESJE 

 

 

 

  Het Pardoesje team bestaat uit een vast team kindbegeleid(st)ers. 

Een dag in Pardoesje 

Voor school: 

 Alle kinderen worden opgevangen in Pardoes. 

 ’s Morgens kunnen de kinderen vrij spelen. Ze worden opgesplitst in 

verschillende leeftijdsgroepen. De oudste kinderen gaan naar beneden en de 

kleinste kinderen blijven boven. 

 Tot 7u45 kunnen de kinderen nog ontbijten in Pardoes.  Hiervoor vragen wij een 

vaste kostprijs (zie bijlage prijzen) 

 De kinderen worden onder begeleiding naar school gebracht. Voor de scholen 

Stippe Stap en St.  Jozefschool is dit te voet. Voor de scholen de Bladwijzer, 

basisschool Driehoeven, de Ballon en ’t Schoolke is dit met de bus. Vervoer naar 

andere scholen wordt niet geregeld door Pardoes. 

 Om praktische redenen dienen de kinderen op schooldagen ten laatste om 

8u10 aanwezig te zijn in de opvang. 

 



Na school 

 De kinderen van het 5de tot en met het 6de leerjaar worden opgevangen in 

Pardoesje. 

 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 Pardoes. 

 De kinderen kunnen een vieruurtje eten. Hiervoor vragen wij een vaste kostprijs 

(zie bijlage prijzen) 

 Daarna kan er gespeeld worden. Dit kan vrije spel zijn of een begeleide 

activiteit. 

 Er kunnen verschillende ruimtes gebruikt worden: de kelder, de tuin, de sporthal, 

de speeltuin,… Op de voordeur wordt altijd opgehangen waar de kinderen 

zich begeven wanneer ze niet in het Klooster zijn. 

 De kinderen van de lagere school mogen 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 

multimove, muziek acadmie,… 

 

Op woensdag namiddag: 

 De kinderen van het 5de tot en met het 6de leerjaar worden opgevangen in 

Pardoesje. 

 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 Pardoes. 

 De kinderen die zich hiervoor hebben ingeschreven kunnen een warm 

middagmaal eten. Kinderen die hier niet voor kiezen zorgen voor een eigen 

lunchpakket. 

 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 weer tijd voor vrij spel tot de kinderen worden afgehaald. 

 

 



 

 

 

VAKANTIE OPVANG 
 

 

 Alle kinderen worden voor 8u30 opgevangen in Pardoes. 

 Vanaf 8u30 vertrekken de kinderen naar hun eigen ruimte. 

 De jongste kinderen zitten op de gelijkvloerse verdieping van Pardoes. De 

middelste groep zit op de beneden verdieping van Pardoes en de oudste 

kinderen zitten in het Klooster. De kinderen worden ingedeeld volgens leeftijd.  

Uitzonderingen kunnen enkel gemaakt worden in samenspraak met de 

teamverantwoordelijke. 

 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 lunch tijd is gaan alle kinderen aan tafel.  Tijdens de vakantie is er enkel 

soep voorzien en geen warme maaltijd. Alle kinderen brengen dus een 

luchpakket 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.  

 

 



        

 

 

7. 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. 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.  De facebook groep 

heet ‘Ouders Pardoes’. 

 

8. BUSVERVOER 

 De kinderen van de Bladwijzer, basisschool Driehoeven, de Ballon en ’t Schoolke in 

Waterschei 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 een van onze 

kindbegeleid(st)ers. 

 

                

 



9. INCLUSIEVE OPVANG 

Focus op de zorg die het kind nodig heeft 

De zorg die je kind nodig heeft, staat centraal. We onderzoeken samen met jullie 

en de kindbegeleid(st)ers wat dit voor de opvang concreet betekent. We bekijken 

hoe je kind functioneert in de groep en welke aanpassingen we kunnen doen in 

het belang van je kind en alle andere kinderen. 

Verschillen geven rijkdom 

Kinderen groeien op in een diverse samenleving. In de opvang vinden wij 

verschillen een rijkdom. We houden rekening meet de grote onderlinge verschillen 

tussen de kinderen, dus ook op het vlak van ontwikkeling en mogelijkheden. We 

werken aan een beleid van verbondenheid en ontmoeting over de verschillen 

heen. 

Een plek waar iedereen zich van in het begin thuis voelt 

Alle ouders en kinderen zijn welkom. Tijdens de inschrijving nemen we de tijd om 

jullie en jullie kind te leren kennen. We luisteren aandachtig om te ontdekken welke 

zorg je kind nodig heeft. We schenken extra aandacht aan de plaats van je kind 

in de groep en zijn sociale relaties met anderen 

Soms wordt het pas na verloop van tijd duidelijk dat je kind extra zorgen nodig 

heeft, ook dan nodigen we jullie vriendelijk uit om hierover met ons in gesprek te 

gaan. Wanneer we ons zorgen maken, zullen wij deze met u delen. 

In dialoog met ouders 

Een kind met specifieke zorgbehoefte verschilt op motorisch, verstandelijk, 

emotioneel of sociaal vlak van zijn leeftijdsgenoten. Maar het is in de eerste plaats 

een kind met een eigen gevoel voor humor, een eigen gehechtheid aan 

bepaalde begeleid(st)ers of rituelen. Het heeft een eigen manier van delen of van 

ruzie maken. Die eigenheid moeten we telkens weer leren kennen en waarderen. 

En daar kunnen jullie als ouders ons een flink eind mee op weg helpen. 

Samenwerking met deskundigen 

Als ouders zijn jullie de spil in het zorgnetwerk van hun kind. Onze 

kindbegeleid(st)ers willen leren van jullie ervaringen en hebben nood aan 

ondersteuning van deskundigen die je kind begeleiden. Zij wisselen dagelijks 

ervaringen met jullie uit over jullie kind. Zij geven informatie en zij vragen naar jullie 

informatie. Jullie kunnen met bijkomende vragen bij hen terecht. 

Onze teams willen ook leren van de therapeuten, thuisbegeleiders, artsen, 

kinesisten… die jullie kind begeleiden. Deze deskundigen begeleiders van jullie kind 

zijn welkom in de opvang om te komen kijken en aan te geven hoe wij de 

omgeving en de groepswerking kunnen aanpassen in het belang van jullie kind en 

van heel de groep kinderen. 

De subsidie van Kind en Gezin voor inclusieve opvang 



Kind en Gezin geeft een vergoeding voor de opvang van kinderen met een 

specifieke zorgbehoefte. Met deze extra vergoeding kunnen wij kleine 

aanpassingen aan de ruimte en materiaal doen. Het team kan ook beroep doen 

op extra pedagogische ondersteuning als aanvulling op haar eigen 

deskundigheid en kan extra vorming volgen. Kortom: met deze extra vergoeding 

vergroot de kwaliteit van de werking.  We vragen steeds vooraf uw toestemming 

om deze subsidie aan te vragen. 

 

 

 

 

10. OM TE ONTHOUDEN 

Je hebt een vast opvangplan: 

 Eenmalig  je opvangplan aanpassen 

- Dit kan ten laatste op woensdag voor 22uur voor opvang in de 

daaropvolgende week. Je aanvraag wordt ten laatste op vrijdag bekeken 

en beantwoord. 

 

 Wijzigen van je vast opvangplan 

- Het document dien je ons ingevuld en ondertekend terug te bezorgen. 

- Dit kan ten laatste op woensdag voor 22u voor opvang in de 

daaropvolgende week. Je aanvraag wordt ten laatste op vrijdag bekeken 

en beantwoord. 

 

Je hebt een variabel uurrooster: 

- Het doc. ‘Attest variabel werkschema’ is ingevuld  

- Je geeft de dagen en uren door volgens je ‘attest variabel werkschema’.  

Dit telkens voor de start van een nieuwe periode. 

 

Je heb heel af en toe opvang nodig: 

- Dit kan ten laatste op woensdag voor 22uur voor opvang in de 

daaropvolgende week. Je aanvraag wordt ten laatste op vrijdag bekeken 

en beantwoord. 

 

Hoe kan je de opvang annuleren: 

- Dit kan kosteloos als je je kind voor 9uur ’s morgens afmeldt via sms of mail. 

- Dit kan enkel bij ziekte van je kind, ziekte van een gezinslid of 

werkonderbreking.   



- Je moet wel het attest binnen brengen voor de 4de van de volgende 

maand. 

- Indien wij geen attest ontvangen, worden de gereserveerde 

opvangmomenten aangerekend als boete. 

 

Belangrijke telefoonnummers 

 Pardoes gsm: 0497/651158 

Mail adres: sandra.garzon@kdvfamilia.be 

    

 

 

 

 

 


