Standaard tarief
Het standaardtarief voor de binnenschoolse opvang is
€0,45 per begonnen kwartier.

2. korting voor gezinnen met meer dan
1 kind in de opvang:
Voorwaarde: meerdere kinderen uit hetzelfde
gezin tegelijk in de opvang van dezelfde school.

2de kind: 20% korting
3de kind: 30% korting
4de,5de,… kind: 40% korting
Let op!! Beide kortingen zijn niet cumuleerbaar.
Korting:

Verminderd tarief
Er zijn twee soorten kortingen:

1. Sociaal tarief: dit is een korting van
40% van het totale bedrag, voor gezinnen met een laag inkomen
a) Voor gezinnen met een gezamenlijk bruto belastbaar inkomen lager dan €16965,47 te
verhogen met €3140,74 per gezinslid.

Contactgegevens
Vzw Kinderopvang Leuven
e-mail: kinderopvang@leuven.be
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Voorwaarde: een attest van RVV-statuut indienen
bij vzw Kinderopvang Leuven ten laatste op
1 oktober van elk jaar.

Binnenschoolse
opvang in je school

Projectmedewerkers:
Evy Robberechts Tel: 016 27 26 39
e-mail: evy.robberechts@leuven.be

Om het gezinsinkomen te berekenen, telt het inkomen
mee van alle personen die op 1/1 van dat jaar op
hetzelfde adres gedomicilieerd waren, ongeacht of er al
dan niet een familieband is.

Voorwaarde: een attest van gezinssamenstelling
en een kopie van het aanslagbiljet van het voorgaande aanslagjaar indienen bij vzw Kinderopvang
Leuven, ten laatste op 1 oktober van elk jaar. U
kunt een duplicaat van uw aanslagbiljet aanvragen
bij uw belastingkantoor;
b) u beschikt over het RVV-statuut (recht op

Infobrochure

Anne Holemans Tel: 016 27 26 07
e-mail: anne.holemans@leuven.be
Sanne Catteeuw Tel: 016 27 26 44
e-mail : sanne.catteeuw@leuven.be

Adres:
Prof. R. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
Website: http://bkoleuven.kwandoo.com

Verantwoordelijke uitgever: Denise Vandevoort

Registratie
Registratiesysteem

Inleiding
Samen spelen, ontdekken, grenzen leren kennen:
hiervoor hebben kinderen een vertrouwde omgeving
nodig waar ze zich veilig en gewaardeerd voelen.
Met het project Binnenschoolse KinderOpvang wil de
stad Leuven elke leerling kwalitatieve voor- en naschoolse opvang aanbieden. Hiervoor werken wij
samen met de Leuvense basisscholen.

Voor wie en waar?
Voor alle leerlingen van de deelnemende kleuter- en
basisscholen in Leuven. De binnenschoolse opvang
gebeurt op de school waar je kind is ingeschreven. Op
die manier blijven de kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Openingstijden
De opvang wordt het hele schooljaar op schooldagen
georganiseerd, voor en na school. De school bepaalt
de openingstijden van de opvang. Op zaterdagen,
zondagen, feestdagen, lesvrije dagen en tijdens de
schoolvakanties is er geen opvang.

We gebruiken een tablet pc om de aanwezigheden
van jouw kind(eren) tijdens de ochtend- en avondopvang in de school te registreren. Meld je steeds
aan bij de begeleiders als je aankomt of vertrekt
vertrekt.

Belangrijke voordelen:
de begeleiders hebben een duidelijk overzicht
het systeem werkt snel
het systeem vergemakkelijkt het verwerken van
de gegevens tot een afrekening achteraf

Laattijdig afhalen
a
We vragen om je kind ten laatste 5 minuten voor
sluitingstijd van de opvang op te halen. Als dat niet
lukt, vragen wij om het opvangpersoneel hiervan op
de hoogte te brengen. Het telefoonnummer van de
opvang kan je krijgen op je school.
Bij laattijdige afhaling wordt een bijkomende kost van
€5/kwartier
/kwartier/kind aangerekend.

Inschrijven
Je kind moet ingeschreven zijn op school. Bij de
inschrijving krijg je een opvangdossier om in te vullen
en te ondertekenen. Dit opvangdossier bestaat uit:
een persoonlijke fiche van het gezin;
een ‘voor akkoord’ verklaring van het huishoudelijk reglement;
een bericht van domiciliëring (invullen en indienen bij je bank) voor de te betalen afrekeningen
van de binnenschoolse opvang (je krijgt 20%
korting op de eerste afrekening die per domiciliëring wordt betaald);
indien je een aanvraag indient voor sociaal tarief: een kopie van het aanslagbiljet van het
voorgaande aanslagjaar of een bewijs van
omnio-statuut bijvoegen (elk jaar indienen in
oktober)

Facturatie en fiscale attesten
at
De afrekeningen worden per post of per e-mail
verstuurd. Je
J kan zelf online nakijken wanneer je kind
in de opvang was op http://bkoleuven.kwandoo.com.
VZW Kinderopvang Leuven bezorgt je hiervoor de
login-gegevens
gegevens via de afrekeningen.
De afrekeningen moeten binnen de 15 dagen betaald
worden.
De fiscale attesten worden in het voorjaar van elk
kalender
derjaar per post opgestuurd. Daarom is het
belangrijk dat wij over het juiste postadres beschikken! Geef wijzigingen tijdig door.

