Kinderopvang in Kuurne
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DEEL 1: DAGOPVANG
1.1.

DIENSTEN VOOR OPVANGGEZINNEN
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Een onthaalouder die aangesloten is bij een erkende dienst voor opvanggezinnen vangt de
kinderen bij haar of hem thuis op. Typisch voor deze opvangsoort is de huiselijke sfeer die er
heerst. Er worden nooit meer dan 8 kinderen gelijktijdig opgevangen.
De onthaalouder wordt begeleid door medewerkers van de dienst voor opvanggezinnen, die
erkend is door Kind en Gezin.
De eerste contacten heb je als ouder met een contactpersoon van deze dienst, die je daarna zal
voorstellen aan onthaalouders die bij de dienst zijn aangesloten.
De prijs van de opvang is wettelijk geregeld en is afhankelijk van je inkomen. De opvangkosten
voor kinderen jonger dan 3 jaar kan je inbrengen op je belastingaangifte.
1) Kinderopvang Felies
Contactpersoon: Emely Decoopman
Minister Tacklaan 43, 8500 Kortrijk
Tel. 056/23.45.90
e-mail: kinderopvangkortrijk@felies.be
naam en adres aangesloten onthaalouders:
 = nachtopvang ?
 = ook opvang voor specifiek zorgbehoevende kinderen ?
ja³ = enkel voor kinderen die voorheen ook al kwamen
Attest
van
toezicht
Staessens Sabine
Melkweg 7
Tel. 056/72.67.89
Tel. 0473/76.18.62
Strynckx Nancy
Hulstsestraat 187
Tel. 0486/63.34.61
Pinokkio
Vanhoucke Gracy
V. Montgomerystr. 127
Tel. 056/72.70.51
0474/86 98 98
vanhouckegrace@hotmail.
com

Van De Casteele
Christiana
Driekoningenweg 37
Tel. 0495/43.57.67
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Openingsuren

Min.-Max.
leeftijd

Aantal
plaatsen

Voor- en
naschoolse
opvang?





Ja

7u – 18u
Woensdag
gesloten
Vrijdag tot 17u

0 -3j

4

neen

neen

ja

Ja

6 u – 18 u

0 – 12 j.

4

ja

neen

ja

Ja

7u30 – 17u30
Vrijdag tot 17u
Woensdaq
gesloten

0 – 3 j.

8

neen

neen

ja

0-3 j

4

neen

neen

ja

Ja

7u15-18u
woensdag tot
12u30
vrijdag tot
17u30
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2) Reddie Teddy
Contactpersoon: Maureen Deleu
Pres. Kennedypark 2, 8500 Kortrijk
Tel. 056/23.02.10
e-mail: maureen.deleu@socmut.be
naam en adres aangesloten onthaalouders:
 = nachtopvang ?
 = ook opvang voor specifiek zorgbehoevende kinderen ?
Ja³ = enkel voor kinderen die voorheen ook al kwamen
Attest
van
toezicht
Deleye Mariska
Gen.Eisenhowerstraat 21
Tel. 056/70.68.40
GSM 0477/43.46.72
Duyvejonck Nele
Guido Gezellestraat 10
Tel. 0478/58.27.67
Vandenbussche Nancy
Lentedreef 6
Tel. 0494/26.02.77
Vanooteghem Lea
Hulstsestraat 183
Tel. 056/70.25.62
Huysentruyt Cindy
Groenstraat 24
Tel. 0474/17.86.01
Derveaux Valerie
Kon.Boudewijnstraat 110
Tel. 0486/71.22.72
056/32.71.16
Moerman Hanne
Harelbeeksestraat 104
Tel. 0499/34.53.04

Openingsuren

Min -Max.
leeftijd

Aantal
plaatsen

Voor- en
naschoolse
opvang?





Ja

7u – 17u30u
Woensdag 7u12u30
Vrijdag tot
16u30

0 – 6 j.

4

ja

neen

ja

Ja

7u – 18u
Vrijdag tot 17u

0 – 12 j.

4

ja

neen

ja

Ja

6u30 – 18u30
Woensdagnam.
gesloten
Vrij:6u30-17u

0 – 3 j.

4

ja ³

neen

ja

Ja

6u – 17u30
Vrijdag gesloten

0 - 12 j.

4

ja

neen

ja

Ja

7u-18u
Woensdag tot
13u

0 - 3j.

4

neen

neen

neen

Ja

6u – 17u30
Vrijdag 16u

0 - 3j.

4

neen

neen

neen

7u30 – 18u
Woensdag tot
12u

0 – 3 j.

4

neen

neen

ja

Ja

Duquesne Jessica
Kon.Boudewijnstraat 232
Tel. 0473.53.06.57

Ja

6u30-18u30
Vrijdag tot
17u30

0 – 3 j.

8

neen

neen

ja

Cuvelier Aline
Ruitersweg 32
Tel. 0477/95.24.07

Ja

Dinsdag tot
vrijdag
7u30 tot 17u45

0 – 3j

8

neen

neen

ja
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1.2.

PARTICULIERE OPVANGGEZINNEN / ZELFSTANDIG ONTHAALOUDERS

Een zelfstandig onthaalouder vangt de kinderen bij haar of hem thuis op. Typisch voor deze
opvangsoort is de huiselijke sfeer die er heerst. Er worden nooit meer dan 7 kinderen
gelijktijdig opgevangen, hierbij zijn ook de eigen kleine kinderen van de onthaalouder
inbegrepen.
De onthaalouder werkt zelfstandig en beslist zelf welke kinderen opgevangen worden. Het is
rechtstreeks met hem of met haar dat je als ouder de opvang regelt.
Onthaalouders kunnen een ‘attest van toezicht’ hebben van Kind en Gezin. Dit betekent dat
Kind en Gezin controleert of je kind in een veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving
terechtkomt.
Een zelfstandig onthaalouder bepaalt zelf wat de opvangprijs is en welke bijkomende kosten er
zijn.
Naam en adres particuliere opvanggezinnen
 = nachtopvang ?
 = ook opvang voor specifiek zorgbehoevende kinderen ?
ja³ = enkel voor kinderen die voorheen ook al kwamen

Blomme Jacqueline
St.-Michielsweg 20
Tel. 056/71.52.80
Dejonghe Katleen
Kattestraat 45
056/70.54.80
Picolini
Nancy Decoster
Leiestraat 24
Tel. 0478/26.08.20
Depreytere Steffie
Grasplein 11
Tel. 056 444157
0479/45 12 24
Herssens Anja
Boomgaardstraat 198
8520 Kuurne
0485/31 28 39
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1.3.

PARTICULIERE OPVANGINSTELLINGEN / MINI-CRECHES

Mini-crèches zijn kleinschalige opvangvoorzieningen, waar kinderen in groepsverband worden
opgevangen.
De opvang gebeurt niet in privé-ruimtes, maar in lokalen die daar speciaal voor zijn ingericht.
Alle mini-crèches, opgenomen in deze brochure, hebben een ‘attest van toezicht’ van Kind en
Gezin. Dit betekent dat Kind en Gezin controleert of je kind in een veilige en pedagogisch
verantwoorde omgeving terechtkomt.
De mini-crèche bepaalt zelf wat de opvangprijs is en welke bijkomende kosten er zijn.
Naam en adres mini-créches
 = nachtopvang ?
 = ook opvang voor specifiek zorgbehoevende kinderen ?
Ja ³ = enkel voor kinderen die voorheen ook al kwamen

VillaMini Muis
Tine Destadsbader
Griet Franseus
Brugsesteenweg 320
0483 60.35.30
Gadeyne Lindsay
St. Katrienplein 11
0471/44 54 20
Droomedaris
Hulstestraat 145
8520 Kuurne
0499/33.15.07
056/90.62.66
droomedaris@telent.be
Solientje
Brugsesteenweg 74
0495/23 55 29
solientje1@telenet.be
www.solientje.be
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DEEL 2: OPVANGAANBOD IN SCHOOLPERIODES
2.1.

INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE OPVANG (IBO)

Initiatieven voor buitenschoolse opvang richten zich uitsluitend tot kinderen die naar de
kleuterschool of de lagere school gaan. Er wordt opvang geboden voor en na de schooluren, op
woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en/of op vakantiedagen. Sommige initiatieven hebben
een beperkter aanbod (zo ook IBO De Kangoeroe – zie verder).
De opvang gebeurt in lokalen die daarvoor speciaal zijn ingericht.
Wanneer een IBO erkend is door Kind en Gezin weet je als ouder dat er gecontroleerd wordt of
je kind in een veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving terechtkomt: de gebouwen en de
inrichting, het personeel en de manier van werken beantwoorden aan bepaalde
kwaliteitsvereisten.
De prijs van opvang is wettelijk geregeld: er zijn minima en maxima bepaald waarbinnen de
bijdrage die je als ouder betaalt moet vallen. Binnen die grenzen bepaalt het organiserend
bestuur de ouderbijdrage.
IBO De Kangoeroe
Contactpersoon:
Brenda Decoutere
Adres:
Boomgaardstraat 168, 8520 Kuurne
GSM: 0477/56.66.75
Fax. 056/35.19.73
kangoeroe@kuurne.be
Openingsuren:
Woensdagnamiddag: na schooltijd tot 18 uur
Snipper- en vakantiedagen: van 7 uur tot 18 uur
Min.-max. leeftijd:
Van 2,5 tot 12 jaar (kleuters en lagere schoolkinderen)
Aantal plaatsen:
28 plaatsen
Prijs:
€ 11 voor een verblijf v/e volledige dag (= meer dan 6 uren)
€ 6 voor een verblijf v/e halve dag (= tussen 3 en 6 uren)
€ 4 voor een verblijf van minder dan 3 uren
Vervoer:
vzw De Kangoeroe organiseert op woensdagmiddag (tegen betaling van €
2,5 ) een vervoerdienst per auto van school naar De Kangoeroe.
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2.2.

BUURT EN NABIJHEIDSDIENST

Kamelofant en Krokonijn zijn beide laagdrempelige kinderdagverblijven voor kinderen van 0
tot 3 jaar. Er worden bijzondere inspanningen geleverd om een divers publiek te bereiken. Dit
door onder andere occasionele en flexibele opvang aan te bieden, oudernamiddagen te
organiseren waarbij ontmoeting en uitwisseling van opvoedingstips centraal staan en aandacht
te hebben voor een diverse medewerkersploeg.
Struisbeer is de lokale dienst voor buurtgerichte buitenschoolse kinderopvang. Hier kunnen
schoolgaande kinderen terecht vanaf 2,5 tot 12 jaar. Door de ligging en de inspanningen van
deze werking lukt het om heel wat kinderen uit de kansengroepen te bereiken en hen kansen te
geven op vlak van zinvolle vrijetijdsinvulling. Ook de brugfunctie tussen de scholen, de werking
en de ouders zorgt voor een betere communicatie en dus een verhoging van kansen op schools
gebied.

Krokonijn
Sint-Michielsweg 2/1
8520 Kuurne
0479/35 34 38
info@krokonijn.be

Kamelofant
Kortrijksestraat 12
8520 Kuurne
0497/49 93 63
info@kamelofant.be

Struisbeer
Schardauw
8520 Kuurne
0477/06 61 09
info@struisbeer.be

2.3.

SCHOLEN IN KUURNE

Alle Kuurnse scholen vangen kinderen op voor en na de schooluren. Het betekent dat je kind,
onder toezicht van een leerkracht of een andere medewerker, kan spelen of huiswerk maken,
tot je je kind komt afhalen.
De uren en de prijs van de opvang is voor alle Kuurnse scholen gelijk (uitgezonderd de vrije
basisschool St.-Katrien):
Opvanguren

Prijs

voorschools
naschools

maandag – vrijdag: 7u15 – 8u15
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 16u15 – 18u
woensdag: geen opvang
€ 0.62 per begonnen halfuur

Vrije Basisschool St.-Katrien:
Opvanguren

voorschools
naschools

Prijs

€ 0,5/halfuur
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ADRESGEGEVENS
Gemeenschapsschool
Adres
GO - De Boomgaard
Boomgaardstraat 21
Tel. 056/71.36.53
Gemeentescholen
Adres
Centrumschool
Gasthuisstraat 30
Tel. 056/71.10.32
Wijzer
Kon. Boudewijnstraat 52
Tel. 056/71.18.51
PIEnTER
St.-Pietersstraat 20
Tel. 056/71.19.78

Directie
Dhr. Stefaan Carpentier

Directie
Dhr. Gino Lefevere
Mevr. Sandra Devinck
Mevr. Sandra Devinck

Gesubsidieerde vrije Kleuter- en Basisscholen
Adres
Directie
Vrije Lagere School
Mevr. Ilse Desmet
Gen. Eisenhowerstraat 8
Tel. 056/71.40.99
Vrije Kleuterschool
Mevr. Chantal Grymonprez
Kortrijksestraat 12
Tel. 056/72.06.04
Vrije Kleuterschool
Mevr. Ilse Desmet
Boomgaardstraat 96
Tel. 056/71.04.16
Vrije Kleuterschool
Dhr. Jan Vanwijnsberghe
Hulstsestraat 126
Tel. 056/71.04.22
Vrije Basis School
Dhr. Jan Vanwijnsberghe
Sint-Michielsweg 2/1
Tel. 056/71.48.06
Vrije Basisschool St.-Katrien
Dhr. Debooserie Bert
Heulsestraat 111
8860 Lendelede
Tel. 056/35.03.28
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DEEL 3: OPVANG IN VAKANTIEPERIODES
3.1.

SPEELPLEINWERKING SPEKULOOS

De speelpleinwerking voorziet in de dagopvang van kinderen van 6 tot 12 jaar.
Het speelplein biedt een zee van activiteiten zoals geleide spelen, keuzeactiviteiten, zwemmen,
enz. De begeleiding ligt in handen van een aantal enthousiaste monitoren.
De speelpleinwerking wordt georganiseerd door de gemeentelijke jeugddienst.
Waar: Jeugdcentrum, Boomgaardstraat 134
Uren: Van 8.30 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16.30 uur
Inschrijven kan vanaf 8 uur ’s morgens en vanaf 13.30 uur ’s namiddags. Er is
mogelijkheid om over de middag een warme maaltijd te nemen. Ook kan onder
begeleiding een eigen lunchpakket gegeten worden
Prijs: € 3 per halve dag
€ 3 voor een warme maaltijd
Extra opvang voor-en na de speelpleinwerking. De opvang gaat door in het pikinolokaal.
De prijs is € 0,80 per begonnen half uur.
Vooropvang vanaf 7 uur tot 8 uur naopvang van 17 uur tot 18 uur
Meer inlichtingen: Jonathan Breughe, jeugddienst (tel. 056/36.20.50)

3.2.

KLEUTERCENTRUM PIKINO

Het kleutercentrum biedt kleuters tussen 2,5 jaar en 6 jaar de mogelijkheid om zinvol de
zomervakantie door te brengen. De begeleiding ligt in handen van jongeren die een opleiding
kleuterleid(st)er volgen. Het kleutercentrum wordt georganiseerd door de gemeentelijke
jeugddienst.
Waar: Jeugdcentrum, Boomgaardstraat 134
Uren: Van 8.30 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16.30 uur
Inschrijven kan vanaf 8 uur ’s morgens en vanaf 13.30 uur ’s namiddags. Er is
mogelijkheid om over de middag een warme maaltijd te nemen. Ook kan onder
begeleiding een eigen lunchpakket gegeten worden.
Prijs: € 3 per voormiddag
€ 3 per namiddag
€ 3 voor een warme maaltijd
Extra opvang voor-en na de speelpleinwerking. De opvang gaat door in het pikinolokaal.
De prijs is € 0,80 per begonnen half uur.
Vooropvang vanaf 7 uur tot 8 uur naopvang van 17 uur tot 18 uur
Meer inlichtingen: Jonathan Breughe, jeugddienst (tel. 056/36.20.50)
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3.3.

SPORTKAMP

Onder het motto ‘als het kriebelt, moet je sporten’ organiseert de Kuurnse sportdienst tijdens
twee weken van de paasvakantie en de eerste 3 weken van de zomervakantie
omnisportkampen voor het lager onderwijs.
Waar: Sportpark, Boomgaardstraat 168
Uren: Van 9u tot 11u55 en van 13u30 tot 16u en er is opvang van 8 uur tot 17 uur
Meer inlichtingen: Sylvie Deloddere, sportfunctionaris (tel. 056/35.27.71)

3.4

KINDERRESTAURANT

Tijdens de zomervakantie is er een samenwerking tussen kinderopvang De Kangoeroe, de
jeugddienst en de sportdienst. In een heus kinderrestaurant worden gezamenlijk warme
maaltijden aangeboden. U krijgt er meer informatie over bij deze initiatieven.
Het vakantieprogramma van deze vakantie-initiatieven wordt gezamenlijk bedeeld aan alle
Kuurnse kleuters en lagere schoolkinderen, in de loop van de maand juni.
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DEEL 4: OPVANG BIJ BIJZONDERE NODEN
4.1.

THUISOPVANG ZIEKE KINDEREN

Wanneer een kindje ziek is, dan kan het niet naar de gewone opvang of naar school. Ouders
kunnen dan een beroep doen op diensten die thuisopvang organiseren voor zieke kinderen.
organisatie
Dienst thuisopvang Zieke
Kinderen (Thuishulp - Bond
Moyson)
Pres. Kennedypark 2
8500 Kortrijk
Knuffel
(een initiatief van familiehulp)
St.-Janslaan 8A
8500 Kortrijk
SloeberCity
(een initiatief van Solidariteit
voor het gezin)
Tentoonstellingslaan 76
9000 Gent

Telefoonnr.
056/23.03.81
(7 dagen op 7)

leeftijd
niet ouder dan
12 jaar

uren opvang
7 u - 21 u

dagen
van maandag
tot zaterdag

056/23.37.77

Tot 12 jaar

7 u – 19 u

09/264.18.48

niet ouder dan
14 jaar

7 u – 20 u

Van maandag
tot vrijdag
(zaterdag tot
de middag)
alle werkdagen

(ma-do: tussen 7-18 u en
vrij: 7u-17u)

7 u – 22 u (7 dagen op 7)

Meer informatie in verband met de voorwaarden en kostprijs kan je krijgen bij de diensten zelf.

4.2

KINDEROPPASDIENST VAN DE GEZINSBOND

Soms kan een babysit een oplossing zijn voor je opvangprobleem. Er komt dan iemand bij jou
thuis op je kind(eren) passen.
Wanneer je lid bent van de Gezinsbond, kan je hierop een beroep doen.
De plaatselijk verantwoordelijke van de oppasdienst gaat op zoek naar een geschikte babysitter
voor jou (meisjes en jongens vanaf 16 j.) en zorgt voor de begeleiding van de babysitters.
Bovendien is er gezorgd voor een verzekering tijdens de opvangmomenten en is er een vaste
kostprijs per uur.
Tarieven:

één uurtarief = € 4/uur
minimumvergoeding (minder dan 2u) = € 8
overnachting (22u tot 8u + ontbijt) = € 20

Er is ook mogelijkheid voor oppas overdag, enkel in de schoolvakanties en de weekends, als de
ouders uit werken zijn.
Voor meer informatie en voor aanvragen kan je terecht bij de verantwoordelijke voor de
oppasdienst van de Gezinsbond van onze gemeente: Mevr. Nicole Piepers, St. Michielsweg 75,
8520 Kuurne, Tel. 0478/44 48 04, e-mail: nicole.piepers@skynet.be.
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Laatste wijziging: 18/12/2018

11

4.3

BABYSITSERVICE REDDIE TEDDY

De service wordt aangeboden in heel West-Vlaanderen en biedt de mogelijkheid aan de ouders
even te ontspannen of aan bepaalde plichten te voldoen.
Het babysitten gebeurt in de woning van de ouders op ongewone tijdstippen (buiten de
schooluren) en verschilt van de gewone kinderopvang (occasionele babysitservice).
Er wordt geen leeftijd van de kinderen vooropgesteld; dag- en nachtprestaties zijn mogelijk.
Babysitservice Reddie Teddy is een dienstverlening zowel voor leden van het ziekenfonds Bond
Moyson, als voor niet-leden.
Tarieven:
- aanvangsuur: € 7,00 voor 3 uur of minder
- bijkomende uren: € 2,50 per uur, vanaf 15 minuten wordt een uur aangerekend
- nachtprestaties: tussen middernacht en 6 uur ’s morgens komt een forfait van € 4,00 bovenop
het totaal bedrag.
- feestdagen: op wettelijke feestdagen is het dubbel tarief
Contactadres: Els Vande Bourry
Zilverstraat 43, 8000 Brugge
Tel. 050/44.79.43
e-mail: babysitservice.wvl@socmut.be
Ma-Do: 8u-12u en 12u30 tot 17u
Vrij: 8u tot 12u

4.4

PWA-OPVANG

Een Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (PWA) kan je voor enkele uren per week een
opvang aan huis bezorgen. Deze opvang moet je betalen met PWA-cheques.
Meer informatie over de mogelijkheden en de eventuele wachtlijsten kan je krijgen op het PWAkantoor in het Sociaal Huis, Kortrijksestraat 2, Kuurne.
Openingsuren:
Maandag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u.
Dinsdag van 14u tot 16u
Woensdag gesloten
Telefoonnummer:
056/73.70.38
e-mail:
pwa@sociaalhuiskuurne.be
Contactpersonen:
Evelyne d’Hondt
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DEEL 5: NUTTIG OM WETEN
5.1.

KIND EN GEZIN

Kind en Gezin is een Vlaamse Openbare instelling die het welzijn van het jonge kind in
Vlaanderen behartigt.
Provinciale afdeling Kind en Gezin
Niklaas Desparstraat 12
8000 Brugge
Tel. 050/44.65.50
Website: www.kinderopvang.be
Op deze interessante website van Kind en Gezin vindt u heel veel informatie over de
soorten opvang, welke opvang kiezen, opvangadressen, opvang opstarten, opvang en
bedrijven, wetgeving,…
De Kind en Gezinlijn: 078/150.100 (zonaal tarief)
Dit centrale telefoonnummer is elke werkdag bereikbaar van 8u tot 20u. Je kan er
terecht voor een afspraak in een consultatiebureau, voor praktische informatie over
zwangerschap en bevalling, opvoeding, voeding, kinderopvang,…
5.2. CONSULTATIEBUREAUS Kind en Gezin
Heb je een kindje jonger dan 3 jaar, dan kan je in een consultatiebureau terecht voor een gratis
preventief onderzoek.
Bij elk bezoek wordt je kindje er gemeten en gewogen. Een regioverpleegkundige beantwoordt
al je vragen over de ontwikkeling van je kind en gaat dieper in op eventuele problemen.
Alle belangrijke zaken worden in het gezondheidsboekje geschreven.
Tenslotte onderzoekt de kinderarts je kindje en geeft het gratis vaccinaties.
Een bezoek aan het consultatiebureau gebeurt op afspraak.
Openingsuren : iedere dinsdag van 14u tot 16u30, iedere woensdag van 17u30 tot 20 u en de
eerste maandag van de maand van 17u30 tot 20 u.
Je kan telefonisch een afspraak maken op het centrale nummer 078/150.100 (elke werkdag van
8u tot 20u).
Kind en Preventie: Sint-Michielsweg 2, 8520 Kuurne
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5.3.

LOKAAL OVERLEG

Het ‘Lokaal Overleg Kinderopvang’ is een groep mensen die in samenwerking met het
gemeentebestuur en Kind en Gezin nadenkt en overlegt hoe we plaatselijke noden in verband
met kinderopvang kunnen opvangen.
Deze groep wordt samengesteld met afgevaardigden van de soorten opvangvoorzieningen zoals
vermeld in deze brochure, aangevuld met een afvaardiging van de gebruikersgroep nl. de
ouders.
Wie meer inlichtingen wenst over het lokaal overleg of wie interesse heeft om deel uit te maken
van deze groep, kan contact opnemen met Sofie Beernaert of Kathy Gistelinck.
5.4.

GEMEENTELIJK AANSPREEKPUNT KINDEROPVANG

U kan steeds terecht in het sociaal huis met uw vragen over kinderopvang. Wij helpen u direct
of wij verwijzen u naar de juiste dienst.
U kan bij ons de meest recente informatie opvragen over de verschillende
kinderopvanginitiatieven.
Sociaal Huis
Kortrijksestraat 2
Sofie Beernaert
Kathy Gistelinck
Tel. 056/73.70.22
sofie.beernaert@sociaalhuiskuurne.be
kathy.gistelinck@sociaalhuiskuurne.be

Openingsuren:
maandag:
9-12u
dinsdag :
9-12u
woensdag:
9-12u
donderdag: 9-12u
vrijdag:
9-12u

14-16u
14-16u
14-16u
14-18u30

U kan voor meer informatie over de verschillende voorzieningen ook terecht op de website
www.meldpuntkinderopvang.be/meldpunt/kuurne
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MELDINGSKAART
Brochure kinderopvang in Kuurne
U hebt een fout ontdekt in deze brochure: een telefoonnummer is niet correct, die bepaalde
onthaalmoeder is gestopt, iemand is verhuisd,…
Laat dit a.u.b. weten in het sociaal huis zodat we de gegevens in deze brochure kunnen
aanpassen.

Volgende gegevens (blz. …….….)

Vervangen door:

De nieuwe gegevens zijn geldig vanaf …

Gelieve dit formulier terug te bezorgen in het sociaal huis.
Sociaal huis
Kortrijksestraat 2
tel. 056/73.70.22
Fax. 056/73.70.39
e-mail: sofie.beernaert@sociaalhuiskuurne.be
kathy.gistelinck@sociaalhuiskuurne.be
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OPMERKINGEN
Brochure kinderopvang in Kuurne
Graag hadden wij ook uw mening over deze brochure en over de kinderopvang in onze
gemeente in het algemeen.
Hebt u hierover een mening en hebt u een paar minuutjes tijd, vul dan deze korte enquête in
en bezorg ons die terug.
De brochure
* de inhoud van de brochure is:
goed – redelijk – slecht
(1)
Motivering:..........................................................................................................
..........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
* ik mis bepaalde gegevens in deze brochure: ja – neen
(1)
Zo ja, welke ? .....................................................................................................
..........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
* ik vind de lay-out van de brochure: goed – redelijk – slecht
(1)
Motivering: ........................................................................................................
..........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
* andere opmerkingen en/of tips
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Kinderopvang algemeen
* uw mening over het opvangaanbod in onze gemeente, de kwaliteit in de opvangvoorzieningen,
opmerkingen, tips, ….:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
* hebt u opvang gevonden via deze brochure ?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Hartelijk bedankt voor de moeite !
(1) aanduiden wat past
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