
IBO Kortenberg 

Contactgegevens 

Bij vragen of opmerkingen kan u ons steeds contacteren via onderstaande gegevens:  

Secretariaat Stekelbees 

Gemeentehuisstraat 11 

3078 Everberg.  

Telefoon: 02/751.43.22 ma – vrij tussen 9u – 12u (uitgezonderd in de vakantie)  

 

U kan ons ook bereiken via mail:  

 

Voor al uw administratieve vragen: admibokortenberg@landelijkekinderopvang.be 

Voor rechtstreeks contact met de verantwoordelijke: LKkortenberg@landelijkekinderopvang.be  

 

Tijdens de opvangmomenten kan u onze locaties bereiken via hun contactgegevens: 

Hoofdlocatie 

Everberg 

Annonciadenstraat 

1A 

3078 Everberg 

0486/85.28.32 

 

Kinderbegeleiders 

Mieke 

Sam  

 

Nancy 
(Moederschapsverlof)   

 

De Klimop 

Kwerpsebaan 249 

3071 Erps Kwerps 

0471/81.68.92 

 

Kinderbegeleiders 

Chantal 

Annie 

Britt  

Daëlle 

 

Vrijwilliger 

Karine 

De Regenboog 

Kloosterstraat 10 

3070 Kortenberg 

0472/43.95.55 

 

Kinderbegeleiders 

Gerda 

Annemie 

Jill 

Sara 

Sylke  

Ilse 

 

Liesbeth 
(Zwangerschapsverlof)   

 

 

De Boemerang 

Kleuterschool 

Dorpsstraat 182 

3078 Meerbeek 

0474/01.24.53 

 

Lagere school 

Alfons Dewitstraat 

7 

3078 Meerbeek 

0470/23.40.87 

 

Kinderbegeleiders 

Paula 

Pascale  

Hilde 

 

  

 

September 2015 
 

 
 

Beste ouders en Stekelbeesjes, 

 

Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur.  

Met deze nieuwsbrief informeren we je graag over de laatste nieuwtjes uit onze opvang. 

 
 

mailto:admibokortenberg@landelijkekinderopvang.be
mailto:LKkortenberg@landelijkekinderopvang.be


 

Update persoonlijke gegevens  

Gaat u verhuizen? Heeft u een nieuw gsm-nummer of e-mail? Heeft uw kind een nieuwe allergie 

of een aandachtspunt waar we rekening mee moeten houden?  

Vergeet ons niet te verwittigen. Zo blijven wij ook op de hoogte van de belangrijke gegevens 

van uw gezin.  

 

Tarieven 2015 – 2016  

Zoals u in onze nieuwsbrief van juni kon lezen, zullen wij onze tarieven van het schooljaar 2015 – 

2016 niet indexeren.  

Onze tarieven worden bepaald aan de hand van cijfergegevens van Kind & Gezin en zijn 

conform met de beslissingen van de Vlaamse overheid. De tarieven van vorig schooljaar blijven 

doorlopen tot en met augustus 2016.  

 

Administratieve bijdrage en sociaal tarief  

Wanneer u in het schooljaar 2015 – 2016 gebruik maakt van onze opvanginitiatieven zal er, net 

zoals de vorige jaren, een administratieve bijdrage worden aangerekend.  

Deze bijdrage bedraagt 20 euro en zal éénmalig, per schooljaar, per gezin worden 

aangerekend.  

Voor gezinnen met sociaal tarief gaat het om een bedrag van 10 euro.   

 

Indien u wil weten of u in aanmerking komt voor sociaal tarief dient u ons uw meest recente 

aanslagbiljet te bezorgen.  

Facturen tijdig betalen  

Graag willen wij u er aan herinneren om de vervaldatum op onze facturen te respecteren.  

 

Indien u problemen heeft om uw factuur te betalen, kan u altijd contact opnemen met ons 

secretariaat. Communicatie is voor ons een teken van goede wil. Samen met u stellen we 

graag een (haalbaar) afbetalingsplan op.  

 

Wanneer u uw facturen niet betaald en niet reageert op onze pogingen tot communicatie 

wordt de opvang voor uw kind(eren) stopgezet.  

 

Een nieuwe inschrijvingsprocedure en huishoudelijk regelement 

Naar aanleiding van de richtlijnen van Kind & gezin hebben wij onze inschrijvingsprocedure voor 

nieuwe ouders aangepast.  

Zoals u in ons HHR kan lezen, spreken wij nu over een overeenkomst in de plaats van een 

inlichtingenfiche. Deze overeenkomst is een afspraak tussen de ouders en de opvang om de 

richtlijnen van het HHR te respecteren. Wanneer een van beide partijen de afspraken niet 

respecteert,  kan de overeenkomst opgezegd worden.  



We blijven de benaming inlichtingenfiche wel behouden. Dit is de nieuwe benaming voor onze  

oude kindfiche.  

 

Ouders die al ingeschreven zijn bij Stekelbees hoeven geen nieuwe inschrijvingsdocumenten in 

te vullen.  

 

Opvangkalender van het schooljaar 2015 – 2016  

Graag bezorgen wij u onze opvangkalender van dit schooljaar. Hierop kan u onze 

sluitingsdagen, de schoolvrije dagen van de scholen en de vakantieperiodes terugvinden.  

 

Inschrijven voor schoolvrije dagen of vakantieperiodes kan tijdens de opgegeven 

reservatieperiodes.  

Denk eraan, vakantieopvang is enkel voor kleuters. De lagere school kinderen kunnen bij het 

speelplein van de gemeente terecht.  

Nieuwtjes uit de opvang  

Regenboog  

 U zal misschien al gemerkt hebben dat Liesbeth al een tijdje niet meer in de opvang is 

geweest. Ondertussen mogen we het nieuws officieel aan jullie laten weten.  Liesbeth is 

in blijde verwachting van haar eerste kindje.  

 Niels, die de zwangerschapsvervanging van Liesbeth invulde, heeft besloten om terug te 

gaan studeren. Niels werkt vanaf september niet meer in de opvang, wij wensen hem 

veel succes met zijn verdere studies.  

 Voor en na school is er een kwartier gratis toezicht. Wij hebben afspraken met de 

Regenboogschool i.v.m. het brengen en halen van de kinderen.  

Graag herhalen we nog eens de start en einduren van de betalende opvang: 

- Ochtend 7u tot 8u30.  

- Avond kleuters 15u55 tot 18u30  

- Avond Lagere school ( De lagere school heeft eerst studie in de school ) 16u40 tot 

18u30  

- Woensdag 12u15 tot 18u30  

Everberg  

 Tom nam de zwangerschapsvervanging van Nancy voor zijn rekening tot eind juli.  

Tom heeft ondertussen een nieuwe uitdaging gevonden. Wij wensen hem nog veel 

succes.  

 Nancy heeft momenteel nog moederschapsrust. In november zal zij terug beginnen 

werken in onze opvang.  

 Om de moederschapsrust van Nancy op te vangen zal onze vaste jobstudent Aurélie 

naast haar studies komen inspringen in de opvang. We zijn blij dat we op Aurélie kunnen 

rekenen.  

 Het tuinproject van de opvang in Everberg draait op volle toeren. Tijdens de 

zomervakantie is ons gras beginnen groeien. Ondertussen hebben we een mooi groen 

stuk aan onze opvang.  



Tijdens dit schooljaar zullen we onze tuin verder inrichten met banken, stoelen, bloemen, 

vogelhuisjes,… Allemaal in samenwerking en ( zoveel mogelijk)  zelfgemaakt door onze 

kinderen.  

 Voor en na school is er een kwartier gratis toezicht. Wij hebben afspraken met de 

Negensprongschool i.v.m. het brengen en halen van de kinderen.  

Graag herhalen we nog eens de start en einduren van de betalende opvang: 

- Ochtend 7u tot 8u15.  

- Avond kleuters 15u45 tot 18u30  

- Avond Lagere school ( De lagere school heeft eerst studie in de school ) 16u20 tot 

18u30  

- Woensdag 12u tot 18u30  

 

Klimop 

 In de opvang is er niet zo heel veel veranderd. Jullie kunnen opnieuw rekenen op 

hetzelfde team van enthousiaste kinderbegeleiders. Annie, Britt, Chantal, Daëlle en Karine 

staan te popelen om zich terug te ontfermen over jullie kinderen. 

 Op het einde van vorig schooljaar hebben we een enquête afgenomen onder de 

ouders. De resultaten worden binnenkort besproken met de vertegenwoordigers van de 

gemeente Kortenberg en zullen ook naar alle ouders doorgestuurd worden. Indien u 

geen mail heeft, kan u de resultaten altijd inkijken in onze opvang. 

 Dit jaar starten wij ook in de Klimop met de Kids-ID. in de inschrijvingsmapjes vinden jullie 

een document waar je een beetje meer info kan geven over jouw kindje. Zo kunnen onze 

begeleiders nog beter rekening houden met de wensen en noden van ieder kind. Het 

gebruik van deze ID is natuurlijk volledig vrijblijvend. 

 Voor en na school is er een kwartier gratis toezicht. Wij hebben afspraken met de 

Klimopschool i.v.m. het brengen en halen van de kinderen.  

Graag herhalen we nog eens de start en einduren van de betalende opvang: 

- Ochtend van 7u tot 8u35.  

- Avond kleuters van  16u00 tot 18u30  

- Avond Lagere school (De lagere school heeft eerst studie in de school) van 16u45 tot 

18u30  

- Woensdag van 12u15 tot 18u30  

Boemerang  

 Ook in de opvang van de Boemerang kunnen jullie rekenen op ons vast team van 

begeleiders die zich ook vorig jaar met alle plezier over jullie kinderen hebben ontfermd. 

Paula, Pascale en Hilde staan te popelen om er terug in te vliegen en de kinderen op te 

vangen en uit te dagen met nieuwe activiteiten en knutselideetjes.  

 Op het einde van vorig schooljaar hebben we een enquête afgenomen onder de 

ouders. De resultaten worden binnenkort besproken met de vertegenwoordigers van de 

gemeente Kortenberg en zullen ook naar alle ouders doorgestuurd worden. Indien u 

geen mail heeft, kan u de resultaten altijd inkijken in onze opvang. 

 Dit jaar starten wij ook in de Boemerang met de Kids-ID. in de inschrijvingsmapjes vinden 

jullie een document waar je een beetje meer info kan geven over jouw kindje. Zo kunnen 

onze begeleiders nog beter rekening houden met de wensen en noden van ieder kind. 

Het gebruik van deze ID is natuurlijk volledig vrijblijvend. 



 Voor en na school is er een kwartier gratis toezicht. Wij hebben afspraken met de 

Boemerangschool i.v.m. het brengen en halen van de kinderen.  

Graag herhalen we nog eens de start en einduren van de betalende opvang: 

- Kleuters: 

o Ochtend van 7u tot 8u35.  

o Avond van 15u45 tot 18u30  

o Woensdag van 12u00 tot 13u30 

Op woensdag gaan de kinderen die langer als 13u30 moeten opgevangen 

worden met de bus naar de opvang in Everberg. Dit gebeurt onder begeleiding 

van een kinderbegeleider. De bus vertrekt rond 13u05. Het is dus belangrijk om 

altijd goed te communiceren met de kinderbegeleiders over of uw kind al dan 

niet naar Everberg moet meegaan. 

- Lagere school:  

o Ochtend van 7u tot 7u25 in de kleuterschool 

Om 7u25 gaan de kinderen samen met een begeleider naar de lagere school. 

Als u aankomt tussen 7u25 en 7u30 vragen wij u meteen naar de opvang in de 

lagere school te gaan.  

Van 7u30 tot 8u15 in de lagere school 

o Avond (de lagere school heeft eerst studie in de school) van 16u30 tot 18u30 in 

de kleuterschool 

o Woensdag van 12u00 tot 13u30 in de kleuterschool 

Op woensdag gaan de kinderen die langer als 13u30 moeten opgevangen 

worden met de bus naar de opvang in Everberg. Dit gebeurt onder begeleiding 

van een kinderbegeleider. De bus vertrekt rond 13u05. Het is dus belangrijk om 

altijd goed te communiceren met de kinderbegeleiders over of uw kind al dan 

niet naar Everberg moet meegaan. 

 

Openstaande vacature  

Voor onze IBO zijn wij nog opzoek naar een vliegende kinderbegeleid(st)er. Wij bieden een 20u 

contract van augustus 2015 tot en met augustus 2016.  

Een vliegende kinderbegeleid(st)er springt afwisselend in op de vier locaties van onze 

Stekelbees om verlof en ziektes op te vangen.   

Voor meer informatie neem contact op met ons secretariaat of kijk op www.ons.be.  

 

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet om ons te contacteren.  

 

Vriendelijke groeten, 

Jonas De Keersmaecker en Lies Elsen  

Verantwoordelijke Kinderopvang Kortenberg  

Gemeentehuisstraat 11 

3078 Everberg 

 

Secretariaat : ma – vrij tussen 9u en 12u op  02/751.43.22   

Mail secretariaat:  admibokortenberg@landelijkekinderopvang.be 

Mail verantwoordelijke: lkkortenberg@landelijkekinderopvang.be 
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