Algemene voorwaarden naschoolse studieopvang
1. De naschoolse studieopvang is er voor de leerlingen van de lagere school.
Tot 15.45 u. mogen de kinderen spelen op de speelplaats. Nadien gaan ze gezamenlijk naar de
klas van meester Kris. Daar maken alle kinderen hun huiswerk; indien ze daar vragen rond
hebben kan de studiebegeleider een helpende hand bieden. Ook na de huistaak kunnen ze op
hulp rekenen tijdens het leren van de lessen.
Indien een kind alle taken voor de school heeft afgewerkt, mag het zich bezig houden met
andere dingen zoals een stripverhaal lezen, een tekening kleuren en andere ontspannende
activiteiten. Het is toegelaten om een boek mee te brengen van thuis.
De studiebegeleiding vindt plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, en eindigt
telkens om 17.00 u.
2. Het afrekenen gebeurt op het einde van de maand. Ieder kind krijgt dan een afrekening mee,
waarop duidelijk vermeld staat hoeveel kwartier hij/zij gebruik heeft gemaakt van de
studiebegeleiding.
Elk begonnen kwartier wordt aangerekend aan de prijs van 0,40 EUR. Bv.: Als je je kind afhaalt
om 16.20 u., wordt er 3 kwartier aangerekend.
3. Het verschuldigde bedrag dient binnen de 8 dagen overgeschreven te zijn op het
rekeningnummer BE72 9796 3675 7616 op naam van Oudervereniging ’t Kompas.
4. Bij het laattijdig betalen, krijg je een schriftelijke betalingsherinnering. Wanneer hier geen gevolg
aan gegeven wordt, word je telefonisch en schriftelijk gecontacteerd. Indien de factuur ook na
een derde herinnering (telefonisch en schriftelijk) niet betaald wordt, ontvang je een brief waarin
vermeld staat dat de studie vanaf een bepaalde datum stopgezet zal worden. Je kind kan dan
niet langer gebruik maken van de naschoolse studie.
5. Voor een vlotte administratieve werking vragen wij om elke factuur apart te betalen en deze niet
te clusteren. Het samen betalen van meerdere facturen zal gelijk gesteld worden aan een
laattijdige betaling.
6. In geval van betalingsmoeilijkheden, kan je contact opnemen met Kirsten Gijselinckx (vaste
medewerker naschoolse studie), T 0484/45 76 70, E kirsten.gijselinckx@live.be, of met de
directie van de school.
7. Kinderen vanaf het vijfde leerjaar mogen na hun huiswerk alleen naar huis vertrekken indien
daar een eenmalige, schriftelijke afspraak over is met de ouders (zie informatiestrookje).
Jongens en meisjes tot en met het vierde leerjaar worden afgehaald door de ouders. Indien
jongere broertjes of zusjes vroegtijdig mee naar huis mogen met broer of zus uit het vijfde of
zesde leerjaar, wordt dat op de dag zelf expliciet in het schoolagenda vermeld.
De ouders kunnen kiezen om hun kind te laten vertrekken wanneer hij/zij klaar is met de taken
of pas om 17.00 u
8. Indien je niet op tijd aanwezig kan zijn om je kind op te halen, kan je de school bereiken via het
secretariaat, T 015/31 25 80 of rechtstreeks op het gsm-nummer van meester Kris:
0473/540629.

