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 Visie kinderwerking 

De Boomhut is de naam voor de kinderwerkingen van de regenbOog vzw in Genk en in Beringen. De 

Boomhut omvat de naschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking. 

Naast Genk en Beringen is er ook speelpleinwerking in Sint-Truiden, Hasselt en Bilzen. 

Onze kinderwerking is er voor kinderen met een zorgvraag. We dragen  zorg voor jullie kinderen en is er 

ruimte om te spelen en te leren. Jullie zijn als ouders de eerste opvoeders en we willen nauw 

samenwerken. Zorg, bescherming, gezelligheid en persoonlijke aandacht voor ieder kind staan hier 

centraal. 

Onze visie over onze kinderwerking berust op 3 pijlers, namelijk spelen, zorg en ontwikkeling, en 

ontmoeten. We stellen het kind centraal en werken samen met jobstudenten, vrijwilligers , ouders en de 

omgeving van het kind. 

 Het kind staat centraal 

In onze opvang en speelpleinwerking staat het kind centraal. Kinderen hebben behoefte aan spelen, zich 

ontwikkelen en het zich verbinden met anderen. Bij spelen hoort plezier maken, avontuurlijk spelen, 

ravotten en buitenspelen in een groene omgeving. Bij ontwikkeling hoort het ontdekken van de wereld, op 

een veilige manier en met zorg voor elkaar. Kinderen hebben ook behoefte aan structuur en regels. 

Kinderen willen ook andere kinderen ontmoeten. We willen dat kinderen zich goed voelen, zich thuis 

voelen, erbij horen, samen spelen, andere kinderen ontmoeten… 

 Animatoren en jobstudenten staan in voor de begeleiding 

Van animatoren en jobstudenten wordt er verwacht dat ze spelen met de kinderen, dat ze enthousiast zijn, 

er goesting in hebben, creatief zijn en graag spelactiviteiten voorbereiden en begeleiden. Deze begeleiders 

moeten aandacht hebben voor de ontwikkeling van de kinderen. Ze bieden de kinderen zorg op maat en 

stemmen daarvoor af met de ouders, de verantwoordelijke en de andere animatoren. Ze kijken hoe ze de 

ontwikkeling kunnen stimuleren en reflecteren hierbij ook over hun eigen handelen. Speelpleinwerking 

biedt animatoren ook de kans om elkaar te ontmoeten. Vrijwilligerswerk houdt ook een engagement in. 

We verwachten dat animatoren hun verantwoordelijkheid opnemen, dat ze ook met elkaar samenwerken 

en dat ze in hun contacten met anderen empathisch handelen.  

 Ouders zijn de belangrijkste opvoeders 

Ouders zijn de eerste opvoeders. We stemmen de verwachtingen en zorg voor de kinderen op elkaar af. 

We investeren in een vertrouwensband. Samen met de ouders zoeken we wat de kinderen nodig hebben 

en hoe we de zorg voor de kinderen het beste vorm kunnen geven. We staan voor een open en eerlijke 

communicatie. Bij het brengen en halen delen we informatie over de kinderen en het verloop van de 

opvang/speelpleindag.  

 Samenwerking met het netwerk rond het kind 

We staan open om samen te werken met het netwerk rond het kind en met de specialisten die betrokken 

zijn in het gezin.  
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 Inschrijven 

Bij elke nieuwe aanmelding maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de ouders (of 

voogd) en eventueel het kind. Dit gesprek kan een huisbezoek zijn of een gesprek bij de regenbOog zelf. 

Tijdens dit gesprek geven we uitleg over onze werking, vullen we samen het intakeformulier in, nemen we 

de afsprakennota door en krijg je een rondleiding, indien dit kan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt 

met respect voor de privacy.  

Tussen mei/juni en september doen wij geen kennismakingsgesprekken meer voor de zomervakantie. 

Vanaf september nemen wij contact met jullie op om een kennismakingsgesprek te plannen.  

 Inschrijven voor de naschoolse opvang  

Tijdens het intakegesprek bespreken we wanneer uw kind zal starten in de naschoolse opvang. 

Op het einde van elk schooljaar ontvangt u een brief met de vraag of uw kind het volgend schooljaar 

gebruik zal maken van de naschoolse opvang. 

 Inschrijven voor de speelpleinwerking 

Voor elke vakantie dien je apart in te schrijven voor het  speelplein. Voor aanvang van het speelplein 

ontvang je via de post of mail een reservatieformulier.   

We vragen dan om op voorhand telefonisch, via mail of via brief je reservatie in te dienen. Hiervoor krijg je 

2 weken de tijd. Als de reservatieperiode voorbij is ontvang je een bevestiging wanneer je kind naar de 

speelpleinwerking kan komen. 

 
Krokus / pasen / herfst / 
kerstvakantie 

Zomervakantie 

Start reservatieperiode 
5 weken voor start speelplein 
Duurt  1 week  

8 weken voor start speelplein (begin mei) 
Duurt 1 weken 

Begeleiding maakt 
bezettingspuzzel 

Gedurende 1 week Gedurende 1 week 

Beslissing aan ouders meedelen 2 - 3 weken voor start 4 weken voor start 

 Afmelden 

Als je kind niet naar de afgesproken activiteit kan komen, vragen we je om ten laatste de ochtend zelf 

telefonisch of via mail te verwittigen. Op die manier kunnen we kinderen die op de reservatielijst staan 

contacteren. 

 Bezettingscriteria 

De regenbOog vzw streeft ernaar om gelijke kansen te bieden aan kinderen met een zorgvraag.  We 

proberen dit waar te maken binnen de mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben en naargelang 

de draagkracht van onze begeleiding. 

We willen ook graag zoveel mogelijk kinderen de kans geven om deel te nemen aan onze activiteiten. Het is 

daarom belangrijk om een evenwichtig deelnamebeleid te hanteren.  

Het deelnamebeleid omvat de manier waarop deelnames worden toegekend en de motivatie voor deze 

toekenning. We houden hierbij rekening met een aantal factoren zoals: de zorgbehoefte van de deelnemer, 
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de groepssamenstelling, de context van het gezin, de opvangvraag/-nood en het aantal begeleiders. Deze 

factoren zijn gebundeld en vormen samen de interne bezettingscriteria van de regenbOog vzw. 

Om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om deel te nemen kan het zijn dat we de deelname 

beperken in tijd (bv. een halve dag i.p.v. een volledige dag) of in het aantal dagen (bv. 1 of 2 dagen/ per 

week). Personen die nog geen plaats hebben krijgen hierdoor ook voorrang op diegenen die al plaats 

hebben maar graag nog voor meer activiteiten een plaats willen reserveren. Dit geldt onder voorwaarde 

dat de interne bezettingspuzzel en –criteria dit toelaten. 

De maximale bezetting voor de naschoolse opvang en de speelpleinwerking is afhankelijk van de 

zorgbehoefte van de kinderen die we op dat moment bereiken en het aantal begeleiders. 

 Handtekenen van de aanwezigheidslijst 

Het is belangrijk dat alle ouders de aanwezigheidslijst aftekenen bij het brengen en afhalen van hun 

kinderen. 

Het beginuur en einduur van de opvang / speelpleinwerking wordt door de begeleiding ingevuld. De 

persoon die het kind brengt of afhaalt moet de genoteerde aanwezigheid van zijn kind bevestigen door 

naast het uur van aankomst en vertrek op de aanwezigheidslijst te paraferen.  

Deze aanwezigheidslijsten liggen op een goed zichtbare plaats in het opvang/speelpleinlokaal. Op basis van 

deze gegevens worden maandelijks de facturen gemaakt. 

 Medische gegevens en medicatie 

Zorg ervoor dat de regenbOog steeds op de hoogte is van belangrijke informatie over de handicap of de 

gezondheid van je kind en geef wijzigingen onmiddellijk door. 

We hebben een schriftelijke toestemming van de ouders en een attest van de dokter nodig om medicatie 

(dagelijks) toe te dienen aan het kind. 

Ouders vullen een medische fiche in en noteren de naam van het kind en de wijze van toedienen op de 

verpakking van de medicatie. 

Ook voor occasionele medicatie tijdens ziekte vragen we toestemming. (Zie bijlage 3 intakeformulier) 

 Opvolgen van kinderen 

We werken samen met de ouders om de ontwikkeling van de kinderen op te volgen, om zorg op maat aan 

te bieden en om de opvang te bespreken. 

Indien kinderen die de veiligheid van zichzelf, de andere kinderen en/of de begeleiding in het gedrang 

brengen, worden de ouders op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een gesprek. Er wordt samen 

gekeken naar oplossingen in het belang van het kind. 

 Kinder- en ouderbetrokkenheid 

Wij willen zowel de ouders als de kinderen zoveel mogelijk betrekken bij de kinderwerking. 

Kinderen kunnen een inbreng doen in het activiteitenaanbod. De inspraak van alle kinderen is een 

uitgangspunt in de werking. 

Ouders zijn welkom in onze opvang. Vragen en/of opmerkingen kan je steeds doorgeven aan de 

begeleiding of de speelpleinverantwoordelijke.  
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 Verzorging 

Indien je kind luiers nodig heeft, geef je een voldoende voorraad luiers, vochtige doekjes en eventueel 

ander verzorgingsmateriaal (zoals luierzalf, …) mee . Indien nodig geef je ook zwemluiers en/of 

reservekledij mee. Aan het begin van de zomer kan je een pakketje reserve kledij met naamlabel afgeven 

Indien je kind last heeft van luizen of neten, dan meld je dit onmiddellijk zodat we onze voorzorgen kunnen 

nemen en alle ouders kunnen verwittigen. 

 Ziekte of ongeval 

Zieke kinderen kunnen niet naar de opvang of de speelpleinwerking komen. Bij koorts wordt er gekeken 

naar de vitaliteit van het kind. Indien je kind hoge koorts heeft of futloos is, bellen we je op om je kind op te 

halen.  

Wanneer een kind een ongeval krijgt in de opvang/speelpleinwerking, dient de regenbOog de eerste zorgen 

toe en worden de ouders verwittigd.    

Indien je kind een besmettelijke ziekte heeft, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte. 

 Tussendoortjes  

We vragen aan alle ouders om geen snoep mee te geven met de kinderen. De regenbOog vzw streeft een 

gezonde werking na. Met verjaardagen vragen we ook om geen snoep, chocolade of chips mee te brengen. 

Wafels, cake, koekjes of fruit zijn goede alternatieven. 

 Actieve vrije tijd 

We stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk actief deel te nemen aan de activiteiten en om zoveel 

mogelijk buiten te spelen. 

 Persoonlijke voorwerpen 

We vragen om waardevolle kledingstukken en andere voorwerpen (zoals boekentassen en brooddozen) 

van een naamlabel te voorzien. Zo vermijden we verloren voorwerpen.  

Verder vragen we om geen waardevolle voorwerpen (zoals GSM, smartphone, MP3-speler, tablet,  

fototoestel..) mee te geven om risico op verlies of schade te beperken. 

Indien dit toch meegebracht wordt, gebeurt dit op eigen risico: de regenbOog vzw is niet verantwoordelijk 

voor diefstal en of schade. 

 Hygiëne, orde en netheid van het gebouw 

We werken allemaal samen aan de orde en netheid van het gebouw en de omgeving. We houden hierbij 

rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van elk kind.  

We vragen van kinderen om: 

 Spelmateriaal op te ruimen; 

 Mee te helpen met afval te sorteren: flessen in de drankbak; afval van koekjes in de grijze 

vuilnisbak; groente, fruit en tuinafval in het compostvat; plastic, metaal en drankkartons in de 

blauwe vuilnisbak; 

 Bekertjes uit te spoelen en in de afwasbak te zetten; 
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 Na een activiteit of middagmaal te helpen met opruimen; 

 Jassen, schoenen en tassen op te bergen in de voorziene ruimte; 

 Handen te wassen na elk toiletbezoek en voor het eten 

 Financieel 

 Korting 

Er is een vermindering van 50% mogelijk voor de volgende gezinssituaties: 

- Eénoudergezinnen: Bij vertoon van de gezinssamenstelling. Deze is te verkrijgen bij uw gemeente- 

of stadsbestuur; 

- Gezinnen met een leefloon of in budgetbegeleiding / budgetbeheer: Bij vertoon van een attest van 

de organisatie die de begeleiding / het beheer op zich neemt. 

- Gezinnen in collectieve schuldbemiddeling: Bij vertoon van een verklaring van de 

schuldbemiddelaar en/of vonnis van de rechtbank betreffende schuldbemiddeling 

De kortingen zijn niet cumulatief.  

 Facturatie 

Opvang:  maandelijks een factuur per post.  

Speelpleinwerking: factuur na elke vakantie per post. 

Je dient de factuur binnen de 30 dagen na ontvangst te betalen. 

Bij vragen over de factuur kan je terecht op het secretariaat bij Carine Deckers. 

 Fiscaal attest 

Je ontvangt jaarlijks een fiscaal attest voor de opvang en het speelplein van je kinderen tot ze 12 jaar zijn. 

De leeftijdsgrens voor de fiscale aftrekbaarheid van opvangkosten voor kinderen met een zware handicap is 

uitgebreid van 12 tot 18 jaar.  

 Vergunde zorgaanbieder 

 Rechtstreeks toegankelijke hulp 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is een beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je 

geen attest van het VAPH nodig hebt. 

Er zijn wel enkele voorwaarden om op deze vorm van ondersteuning beroep te kunnen doen:  

 je bent jonger dan 65 jaar 

 je verblijft in België 

 je hebt een handicap 

 je hebt geen Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) 

 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bestaat in drie vormen:  

o ambulante begeleiding: dit is wanneer de zorgvrager zich verplaatst naar de regenbOog 

vzw, vb. een intakegesprek; 

o mobiele begeleiding: dit is wanneer de begeleiding van de regenbOog vzw zich naar de 

zorgvrager verplaatst, vb. een huisbezoek; 

o dagopvang: dit wil zeggen dat je deelneemt aan activiteiten van de regenbOog vzw. 
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De regenbOog vzw is erkend als zorgaanbieder, en valt dus onder het aanbod van RTH. In het nieuwe 

zorglandschap heeft elke persoon die niet kan genieten van een Persoonsvolgend Budget, recht op 8 RTH-

punten. 

Een halve dag kost 0,044 punten. Een hele dag kost 0,087 punten. Voor deelname aan de activiteiten van 

de regenbOog vzw zullen we tot maximum 2 RTH-punten opnemen en doorgeven aan het VAPH. Bent u 

niet akkoord met dit aantal punten, dan laat u ons dit weten en maken we een persoonlijke afspraak.   

 

Wat? Type zorgkost 

Een halve dag speelplein 0,044 RTH punten dagopvang 

Een intakegesprek bij de regenbOog vzw 0,155 RTH-punten Ambulante begeleiding 

Een Huisbezoek 0,22 RTH-punten Mobiele begeleiding 

 

 PAB 

De regenbOog vzw kiest ervoor om ook kinderen met een grotere ondersteuningsnood gelijke kansen te 

bieden in hun vrijetijdsbeleving. We voorzien daarom in de mogelijkheid voor PAB-budgethouders om hun 

budget in te zetten bij de regenbOog vzw.  

Tijdens de vergadering van 15 maart 2022 heeft de ondernemingsraad van de regenbOog vzw, op advies 

van haar interne en externe stakeholders, de nieuwe voorwaarden vastgelegd. 

1. We hanteren voor alle kinderen, ongeacht de zorgzwaarte, hetzelfde tarief voor de zorggebonden 

loonkosten. Voor kinderen die geen PAB-budget hebben, subsidieert het VAPH de regenbOog vzw 

via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). PAB-budgethouders betalen hetzelfde bedrag via 

overschrijving. RTH en PAB zijn niet combineerbaar. 

De tarieven zijn: 

- Een hele dag (2 dagdelen) speelpleinwerking de Boomhut: € 86 

- Een halve dag speelpleinwerking of speelatelier op woensdagnamiddag: € 43  

- Naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  € 28,67  

2. De tarieven gelden vanaf 1 juli 2022. 

3. De regenbOog vzw sluit, conform de richtlijnen van het VAPH, een overeenkomst af. 

4. De regenbOog vzw factureert de zorggebonden loonkosten zodat de budgethouder deze kan 

inbrengen bij het VAPH. 

5. De deelnamekosten worden via een aparte factuur afgerekend. Deze factuur kan niet worden 

ingebracht bij het VAPH. Voor meer informatie verwijzen we naar de brief omtrent de 

deelnamekosten. 

6. Het is vanaf 1 juli 2022 niet meer mogelijk om een eigen PAB-assistent mee te brengen naar de 

boomhut. 

 Collectieve rechten en plichten 

Elke vergunde zorgaanbieder is verplicht om een document “collectieve rechten en plichten” van de eigen 

organisatie op te maken. U kan dit document raadplegen op www.deregenboog.be . 

http://www.deregenboog.be/

