
 
 
De personen die kinderen afhalen, vullen het afhaalboek 
in (naam kind, naam afhaler, tijdstip, handtekening).  
 
En! Vergeet niet af te melden bij de juf aan de computer.  
 
Na het eind uur afhalen = extra vergoeding betalen. 
 
 
 
 
 
 
Ouders die de opvangjuf willen contacteren bellen naar hun 
rechtstreeks nummer: 
 

   0474 184 119  
 
 
Tip:  
Wil de kinderen bij het ophalen ook daadwerkelijk meenemen, 
ook al willen ze zo graag nog wat blijven.  
Duidelijkheid zijn en consequent zijn, helpen zeker bij je opvoe-
ding… 
 
 
 
 
 
 
Weetje… 
 
De opvang is een organisatie van de gemeentelijke vzw 
EVA  ‘ONSA’ en een samenwerkingsverband van alle scholen in 
De Pinte-Zevergem en de gemeente.  
Dus bij vragen over facturatie e.d. kan u terecht bij de contact-
persoon Kristin Eeckhout - onsa@depinte.be 
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Goede opvangvrienden maken goede afspraken:  
 
 
Zo verloopt de opvang:  
 



Om 16.05 uur start de avondopvang. (Op woensdag om 11.40 uur 
vrijdag om 15.35 uur).  
Het eerste half uurtje is speeltijd voor kleuter en lager, na het inbren-
gen van de aanwezigheden. Ondertussen kunnen we onze koek,  
boterhammetje of stukje fruit eten. 
We spelen dan liefst buiten, maar soms noodgedwongen binnen. 
 



Vanaf 16.35 uur is een half uurtje stil. De groten maken hun taakjes. 
De kleintjes spelen stille en rustige spelletjes, of kleuren, tekenen, 
puzzelen, ... 
Gedaan met je huistaak? We ruimen onze werkplek op en alle spulle-
tjes gaan eerst onze schooltas in, en de schooltas gaat dicht.  
Dit is meteen een teken voor mama en papa dat onze taken af zijn! 
 
 
Huistaken van naderbij bekeken: 
De toezichter tekent bij de kinderen van het lager eerst de agenda af. 
Zo weten we of er al dan niet huistaken zijn. 
De kinderen van het lager maken hun taken en leren hun lessen tij-
dens het stil half uur. (Langer werken mag natuurlijk!)  
Als kinderen zeggen aan de toezichter dat de taken af zijn, dan is dat 
echt zo….eerlijk duurt het langst. De toezichter hoeft en kan dit niet 
volledig controleren.   
Indien geen huistaken, lezen we 5 à 15 minuutjes. 
 
Enkele afspraken voor de kinderen:  
 

 Tijdens het maken van huiswerken, en het leren van de lessen 
houden we het rustig. We blijven op onze aangeduide plaats. 
We kunnen eventueel, als we toestemming krijgen, elkaar even 
helpen, of mekaars lessen opvragen. We praten dan gedempt. 

 

 Wanneer we binnen spelen halen we geen spelletjes uit de kast 
zonder toestemming te vragen.  

 

 Op het einde van de opvang ruimen we samen op. Vele handen 
maken licht werk! 

 
Alle speelgoed terug op de juiste plaats.  
De tafels worden zo nodig afgewassen, want morgen wordt 

hier gegeten!  
We schikken stoelen en tafels netjes. 

 
 
Alle snippers, papiertjes en afval…in de vuilnismand of papier-

mand.  

 We zijn vriendelijke en beleefde kinderen, tegen elkaar en tegen 
de opvangjuffen. Alsjeblief, dankjewel, goeieavond, … kleine 
woordjes die de opvang leuker maken. 

 

 We brengen geen speelgoed mee van thuis.  
 

 Wat op school niet toegelaten is, is dat ook niet in de opvang: 
géén papier hier, geen snoep op school, ... 

 
 
 
 
 
 
 
Enkele afspraken voor de ouders:  

 We vragen natuurlijk nadrukkelijk om de uren stipt te respecte-
ren. Langere opvang (na 18.00 uur tot max. 19:00 uur) wordt 
op voorhand aangevraagd!! Om zeker te zijn dat er op-
vang zal zijn voor je kind doe je je aanvraag minstens 2 dagen 
op voorhand per MAIL naar schoolzevergem@telenet.be 

 

 Ouders die hun kroost voor 17.05 uur komen afhalen, worden 
verzocht om even aan de deur te wachten, zodra de juf heeft 
gezien dat ze er zijn. 

 

 Ondertussen kunnen ze natuurlijk gerust een kleutertje afhalen 
in de kleuteropvang. 

 

 We trachten dus ‘de stille opvang’ zo weinig mogelijk te storen 
(GSM– gesprekken, …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


