Afdeling KINDEROPVANG
Groepsopvang van baby’s en
peuters,
incluis occasionele opvang (1)
Vanaf geboorte tot start
kleuteronderwijs;

Leeftijd kinderen

Buitenschoolse opvang
van kleuters (BO)

Flexibele groepsopvang van
baby’s, peuters en kleuters

Vanaf start kleuteronderwijs,

Weekdagen: vanaf geboorte tot start kleuteronderwijs;
BO tot 4 jaar 6 maanden.

tot 4 jaar 6 maanden.
maximum tot 3 jaar.

Openingsdagen en -uren

Sluitingsdagen
Leefgroepen

Kostprijs

Zaterdag: vanaf geboorte tot 6 jaar.
Woensdagnamiddag
Vóór 7:00u.; ná 19:00u.; op zaterdag;
Werkdagen; van 07:00 tot 19:00.
en tijdens schoolvakanties;
bepaalde sluitingsdagen en -periodes
van 07:00 / 11:15 tot 19:00.
van de reguliere opvang.
Weekend- en feestdagen;
Schooldagen
! Géén BO op pedagogische
bepaalde sluitingsdagen en -periodes.
Zon- en feestdagen.
studiedagen van scholen.
(2)
11 leefgroepen (babygroepen / peutergroepen),
Afhankelijk van aantal aanwezige kinderen:
waarvan 3 peutergroepen op zelfstandige basis;
1 tot 3 leefgroepen.
1 leefgroep buitenschoolse opvang.
Inkomensgerelateerd (3)

De afdeling kinderopvang heeft een erkenning als gemandateerde voorziening (GMV) voor flexibele en occasionele opvang voor Ronse en Kluisbergen.
De GMV biedt informatie over en leidt gezinnen toe naar het aanbod aan flexibele en/of occasionele opvang voor kinderen tot 12 jaar in de zorgregio Ronse.

Afdeling CENTRUM VOOR KINDERZORG EN GEZINSONDERSTEUNING (CKG)
Vrijwillige hulpverlening aan gezinnen die moeilijkheden ervaren bij de opvoeding van hun kind(eren) van 0 tot en met 12 jaar (of in het basisonderwijs).
Gemoduleerd HULPAANBOD

Modules

Mobiele gezinsbegeleiding

Pedagogische training

Opvang

Kortdurende (max. 3 maanden)
licht mobiele pedagogische begeleiding;
ook Triple P individueel (level 4).
(gratis)

Ambulante (in het CKG)
individuele pedagogische training van ouders
(max. 3 maanden).
(gratis)
Triple P – groepsprogramma voor ouders (level 4);
in het kinderverblijf of op andere locatie.
(gratis)
Ambulante pedagogische training van ouders
samen met hun kinderen, in groepsverband (‘Tuimel’).
(inkomensgerelateerde ouderbijdrage)

Zeer korte (max. 6 weken)
residentiële opvang;
met begeleiding.
(inkomensgerelateerde ouderbijdrage)
Ambulante opvang
(max. 3 maanden),
ter ondersteuning van
mobiele begeleiding of pedagogische training.
(inkomensgerelateerde ouderbijdrage)

Langdurende (max. 1 jaar)
licht mobiele
pedagogische begeleiding.
(gratis)

(1) occasionele opvang:
opvang van een kind gedurende een periode van maximum 6 maanden; ongeacht de intensiteit van het gebruik; om één van volgende redenen:







ouder werkt niet en start met een opleiding (opleiding VDAB, inburgeringcursus, taallessen, …)
ouder werkt niet en vindt plots werk
ouder neemt deel aan sollicitatiegesprek
acute crisissituatie in het gezin
gezin heeft behoefte aan korte draaglastvermindering
voor het kind is, om sociale en/of pedagogische motieven, gedurende de dag opvang en begeleiding buiten het eigen gezin wenselijk

Bijkomende voorwaarde: ouder (s) woont en/of werkt en/of volgt opleiding / lessen in Ronse.
(2) De reguliere opvang is gesloten:
- 3 weken tijdens het zomerverlof;
- enkele aaneensluitende dagen tijdens de eindejaarsperiode;
- bijkomende sluitingsdagen.

Zie Opvangaanbod en kostprijs & Sluitingsdagen kinderopvang

(3) Inkomensgerelateerd:
Het tarief voor de kinderopvang wordt bepaald volgens de richtlijnen van Kind & Gezin en is berekend volgens het belastbaar gezinsinkomen, vermeld op het Belgisch aanslagbiljet
personenbelasting.
Jaarlijks ontvangen de ouders een attest voor de fiscale aftrek van de kosten voor kinderopvang.

