
 

 

 

 

 

WELKOM IN DE NABEWAKING 

Mina, Patricia, Sandra en Frans heten u welkom! 

1. Onze uren en tarieven zijn: 

Ochtendtoezicht: 

tussen 07.30u. en 08.00u.   u betaalt €1,25  per keer en per kind 

Avondtoezicht: 

tussen 15.45u. en 16.30u. u betaalt €1,25   

tussen 16.30u. en 17.15u.  u betaalt €1,25 

tussen 17.15u. en 17.45u.  u betaalt €1,25 

na 17.45u.  u betaalt €2,50 per 15 minuten over tijd 

Studie (enkel voor de lagere school !) 

van 15.45u. tot 16.30u.  u betaalt €1,25  

Voor kinderen die daarna nog naar het avondtoezicht gaan, begint de tweede 

betalende beurt te lopen vanaf 16.30u. 

Om 15.45u. gaan de kinderen van de lagere school die langer dan 16.00u. op 

school blijven, verplicht naar de studie.  Deze studie duurt tot 16.30u. 

Kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar kunnen echter de studie vroeger verlaten 

als ze opgehaald worden. Kinderen van het 4de 5de en 6de leerjaar enkel in 

uitzonderlijke omstandigheden. 

Op vrijdag en op de dagen voor verlofdagen of vakantieperioden is er geen studie; 

de kinderen van de lagere school blijven dan vanaf 15.45u. in het avondtoezicht. 

Woensdagnamiddagtoezicht 

Op woensdag wanneer er ’s morgens school is, is er in de namiddag opvang van 

12.05u. tot 16.00u.  



tussen 12.05u. en 13.00u.  u betaalt €1,25 

tussen 13.00u. en 14.00u.  u betaalt €1,25 

tussen 14.00u. en 15.00u.  u betaalt €1,25 

tussen 15.00u. en 16.00u.  u betaalt €1,25 

na 16.00u.  u betaalt €2,50 per 15 minuten over tijd 

De kinderen brengen zelf boterhammen en drinken mee voor ’s middags.  

Het ochtendtoezicht, avondtoezicht, woensdagnamiddag en studie wordt 

per beurt en per kind aangeduid op een kaart. Op het einde van elke 

maand worden deze kaarten verrekend bij de maandafrekening. 

2. Enkele afspraken: 

 Een stukje fruit of een koekje tijdens de nabewaking kan smaken 

wanneer kinderen lang nablijven. 

 Gevonden voorwerpen kan je vinden in de groene open bakken. 

Vergeet niet af en toe te kijken!  Per trimester worden de spullen 

aangeboden om nog eens grondig na te kijken.  Kledij die niet gemerkt is 

en niet weggeraakt wordt verzameld en aan een goed doel gegeven.  

Uniformen worden bewaard en kunnen als 2de hands schooluniform 

aangeboden worden. 

 De deur van de nabewaking steeds gesloten houden!  Denk aan de 

veiligheid van alle kinderen 

 TE LAAT!  Verwittig de mensen van de nabewaking even op het 

nummer: 0490/57.62.76 

 Toiletbezoek (wanneer kinderen bij mooi weer buiten spelen op het 

plein onder toezicht van hun ouders):   Wij hebben er alle begrip voor dat 

kinderen soms naar het toilet moeten hebben jullie ook begrip voor het 

behouden van het overzicht in de nabewaking!  Wij vragen dan ook 

beleefd om, indien uw zoon/dochter naar het toilet moet en u hebt de 

school reeds verlaten, om steeds SAMEN MET UW kind naar het toilet te 

gaan!  
 Een lange rij bij het aftekenen van de kaarten is niet fijn maar onze 

mensen doen hun uiterste best! 

 Elk ‘begonnen’ uur wordt aangerekend als een volledig uur.   



 Huiswerk: Het huiswerk kan gemaakt worden in de studie.  De 

nabewaking zorgt voor opvang van de kinderen maar biedt geen 

huiswerkbegeleiding aan. 

 Sportactiviteiten:  Vanaf het moment dat uw zoon/dochter in de 

nabewaking komt, na de sportactiviteiten, wordt de nabewaking 

aangerekend.  Indien u niet wenst dat de kinderen in de nabewaking 

komen, na de sportactiviteiten, dient u stipt aanwezig te zijn d.w.z ofwel 

16u35 ofwel 17u35. 

 

Alvast bedankt voor de fijne samenwerking! 

Het nabewakingsteam 

 


