Kinderopvang – opvanggezinnen
opvanggezinnen@leuven.be
016 27 28 45/46/47
Openingsuren: elke dinsdag en donderdag van 8u30-12u
Elke donderdag van 17u – 20u
e-mail: opvanggezinnen@leuven.be

FORMULIEREN IN ORDE TE BRENGEN VOOR DE START VAN DE OPVANG .

1. Inschrijven op de website kinderopvangleuven.be
U registreert uw opvangaanvraag op de website kinderopvangleuven.be en brengt het u toegewezen
inschrijvingsnummer mee naar de dienst.
2. Ondertekening van de overeenkomst tussen ouders/onthaalouder/dienst.
U vult het eerste gedeelte van de overeenkomst in, u laat de onthaalouder het tweede gedeelte invullen
en brengt dit mee naar de dienst ter ondertekening door de begeleidster.
3. Een afspraak maken met de begeleidster van uw onthaalouder.
4. Ondertekening van het huishoudelijk reglement
5. Prijsbepaling
A. Dit gebeurt op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen op het aanslagbiljet (= uitgerekende
belastingformulier) aanslagjaar 2011, inkomsten 2010 tot 1 januari 2014.
B. Indien uw financiële gezinstoestand met meer dan 20 % daalde of als u bovenstaand aanslagbiljet
(nog) niet bezit wordt het inkomen als volgt berekend:
Bruto maandinkomen van het gezin X ………
Gelieve hiervoor een fotokopie van een recente (maximum 2 maanden oud) loonstrook mee te
brengen.
6. Gezinssamenstelling: aantal kinderen ten laste
Indien u 2 of meerdere kinderen ten laste hebt kan u voor elk kind genieten van een vermindering
wegens kinderlast. Hiervoor vragen wij zelf op de dienst bevolking uw gezinssamenstelling op.
7. Formulier ‘Inlichtingenblad en nood/afhaallijst’
Dit formulier krijgt u op de dienst of bij de onthaalouder en is beschikbaar op de website. Het bevat
noodzakelijke informatie voor een goede en vlotte samenwerking. Gelieve het zorgvuldig in te vullen en
aan de dienst te bezorgen. De dienst bezorgt de nodige gegevens aan de onthaalouder.
8. Formulier ‘gewoontes van uw kind’
Dit formulier krijgt u op de dienst of bij de onthaalouder en is ook beschikbaar op de website. Gelieve dit
exemplaar aan de onthaalouder te geven in de loop van de week voor de opvang start.
9. Formulier ‘Medicatie’
Indien uw kind medicatie nodig heeft tijdens de opvang dan laat u de behandelende arts dit formulier
invullen. (Denk ook aan koortswerende middelen)
10.Toestemming gebruik fiets/auto/bus
Dit formulier bezorgt u volledig ingevuld aan de onthaalouder indien u akkoord gaat.
11.Einde opvang
Ten laatste drie maanden voor het einde van de opvang bezorgt u dit formulier volledig ingevuld aan
de onthaalouder.
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