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               Schooljaar 2020-21 
 
 
 
Beste ouders, 
 
Ferm Kinderopvang organiseert i.s.m. de gemeente De Pinte opvang voor alle schoolgaande kinderen van 
de basisscholen van De Pinte . 
 
Ferm kinderopvang De Pinte omvat enerzijds : 
 
Ferm kinderopvang ’t Bommeltje en is reeds 8 jaar actief in de gemeente voor het organiseren van 
vakantie-opvang , opvang tijdens schoolvrije dagen en de “lange” naschoolse opvang. 
“Lange opvang” betekent door de week langer dan 18u en op woensdag langer dan 13u. 
 
Nieuw sinds dit schooljaar is Ferm schoolopvang. 
Vanaf 1 september nemen we de fakkel over van vzw ONSA en verzorgen wij de ochtendopvang vanaf 
7.15u. in de scholen zelf . Ook wie avondopvang nodig heeft ( tot 18u) of woensdagnamiddag voor 13u de 
school verlaat , wordt door  Ferm schoolopvang opgevangen. 
 
De opvanguren voor de Vrije Basisschool Zevergem zijn: 

- Van 7.15 tot 8.15u is betalend 
- Van 8.15u tot 8.25u verzorgt Ferm verder de ochtendopvang maar wordt deze niet aangerekend. 

(Op maandag is dit tot 8.45u). 
- Van 8.25u tot 8.40u (op maandag van 8.45u tot 9u) neemt de school het over.  
- ’s Avonds start de opvang telkens een kwartier na de schooluren. (Op maandag, dinsdag en 

donderdag is dit om 16u05, op woensdag om 11u40 en op vrijdag om 15u40.) 
- Er is avondopvang tot 18u. (Op woensdag is dit tot 13u.) 

 
De enthousiaste mensen van vzw Onsa wilden ook graag bij Ferm Kinderopvang werken, dus het blijven 
meestal  de bekende gezichten, aangevuld met extra medewerkers. 
 
 
Wat verandert er niet ?  

 Wie lange opvang nodig heeft op woensdagnamiddag, komt naar ’t Bommeltje. Daarvoor moet je vooraf 
voor elk opvangmoment online registreren. 

 Wie in de korte opvang blijft , hoeft vooraf niet te verwittigen. Deze opvang loopt tot 18u en op 
woensdagmiddag tot 13u. 

 Wie reeds een dossier heeft bij Ferm kinderopvang, hoeft niks te doen. 
 
 
 
 

mailto:bko.depinte@samenferm.be


 
 
 
bko.depinte@samenferm.be • 09/245 42 96 
SamenFerm.be • Ferm Kinderopvang vzw   
Remylaan 4b • 3018 Wijgmaal  

 

Wat verandert er wel ? 

 De voorschoolse opvang tussen 7.15u en 8.15u is betalend.  

 Van iedereen die gebruik maakt van een opvangvorm ( kort , lang) dienen wij een dossier aan te leggen 
met de gezinsgegevens. Dit om jullie te contacteren indien er problemen zijn maar vooral om de factuur 
aan het juiste adres te kunnen bezorgen. Door de wet op de privacy kunnen we de gegevens van vzw 
Onsa niet overnemen; 

 Één dossier is geldig voor alle opvangvormen en blijft bruikbaar van de peuterklas tot en met het zesde 
leerjaar. 

 
 
De documenten zijn verkrijgbaar op school en in de opvang zelf of kunnen online gevraagd worden 
bko.depinte@samenferm.be. 
Dit is niet nodig als je reeds gebruik maakte van ’t Bommeltje en je al een dossier hebt. 
 
Je ontvangt bij de inschrijving ook een huishoudelijk reglement.  
Dit biedt informatie over het reilen en zeilen van de opvang. Wij verwachten dat jullie dit zeker lezen. 
 
Heel belangrijk om te onthouden 
 

 Je kan niet zomaar op woensdagmiddag eerst naar de korte opvang gaan (tot 13u) en dan bellen 
dat je toch lange opvang (gedurende de namiddag) nodig hebt. Beide werkingen zijn aanvullend 
aan mekaar om het aantal kinderen te spreiden over de verschillende opvangmogelijkheden. Als 
jouw kind in de namiddag opvang nodig heeft, dien je jouw kind vooraf in te schrijven in ’t 
Bommeltje. De bus komt de ingeschreven kinderen op school oppikken om 11u25. 

 Wanneer je in de schoolopvang zonder verwittigen te laat komt, wordt een boete aangerekend. 

 Tijdens de werking is de schoolopvang bereikbaar..  Jullie hoeven de school niet te contacteren. 
Vrije basisschool Zevergem 0478/92.10.96    

 
Denk heel goed na wanneer je “lange opvang” nodig hebt en wanneer “korte opvang”. 
Online lange opvang reserveren of annuleren kan online tot en met de donderdagmiddag 12 uur 
voor alle opvangmomenten van de daaropvolgende week. Dit is ons flexibel aanbod. (In de school 
ven Zevergem gaat dit dan specifiek over de woensdagnamiddag.) 

 

 In Ferm kinderopvang ’t Bommeltje kan je uitzonderlijk je gevraagde opvang telefonisch annuleren. 
Dit kan uitsluitend via het GSM-nummer 0476/79.38.97 .Je kan een  boodschap nalaten om de 
gereserveerde opvang op woensdagnamiddag te annuleren. We luisteren naar alle boodschappen 
voor we vertrekken naar de scholen. We bellen echter niet terug maar garanderen dat er met de 
gevraagde wijzigingen rekening gehouden zal worden.  

 

 Bijreserveren kan uitzonderlijk per email BKO.depinte@samenferm.be, maar als je geen antwoord 
krijgt, betekent dit dat de email niet gelezen is en dat we je zoon of dochter op school laten. 

 
 

 
 
 

Veel succes en speelplezier bij Ferm Kinderopvang! 
 

 

Anke De Groote  • verantwoordelijke Ferm Kinderopvang ’t Bommeltje 
 
        Greet Deraedt     • verantwoordelijke Ferm Schoolopvang 
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