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Tussen 

De contracthouder De organisator 

 
*  
 
* 
 
 

Voor het Kinderdagverblijf Voor de dienst onthaalgezinnen 

  

 

Opvanglocatie 

Vzw Kinderlach (KBOnr: 0450 275 186) 
Kinderdagverblijf 

Vzw Kinderlach (KBOnr: 0865 042 832) 
Dienst onthaalgezinnen 

Moeie 18 A 
9900 EEKLO 
09 377 37 27 

Gegevens onthaalouder 
 
 
 

 

Datum eerste 
opvangplan 

Aantal respijtdagen door deze wijziging 
(in verhouding tot  het aantal opvangdagen en de  –periode) 

Aanvang nieuw 
opvangplan 

 
 

  

 

Opvangplan - regelmatig opvangplan 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Aankomst 
 voor 6.30 uur 

 6.30 uur 
 7.00 uur 
 7.30 uur 
 8.00 uur 
 ……..uur 
 

Aankomst 
 voor 6.30 uur 

 6.30 uur 
 7.00 uur 
 7.30 uur 
 8.00 uur 
 ……..uur 
 

Aankomst 
 voor 6.30 uur 

 6.30 uur 
 7.00 uur 
 7.30 uur 
 8.00 uur 
 ……..uur 
 

Aankomst 
 voor 6.30 uur 

 6.30 uur 
 7.00 uur 
 7.30 uur 
 8.00 uur 
 ……..uur 
 

Aankomst 
 voor 6.30 uur 

 6.30 uur 
 7.00 uur 
 7.30 uur 
 8.00 uur 
 ……..uur 
 

Vertrek 
 ……..uur 
 17.00 uur 
 17.30 uur 
 18.00 uur 
 18.30 uur 
 na 18.30 uur 

Vertrek 
 ……..uur 
 17.00 uur 
 17.30 uur 
 18.00 uur 
 18.30 uur 
 na 18.30 uur 

Vertrek 
 ……..uur 
 17.00 uur 
 17.30 uur 
 18.00 uur 
 18.30 uur 
 na 18.30 uur 

Vertrek 
 ……..uur 
 17.00 uur 
 17.30 uur 
 18.00 uur 
 18.30 uur 
 na 18.30 uur 

Vertrek 
 ……..uur 
 17.00 uur 
 17.30 uur 
 18.00 uur 
 18.30 uur 
 na 18.30 uur 

Naam kind  .....................................................................  

Leefgroep  .....................................................................  

Schriftelijke overeenkomst 

Datum  .....................................................................  

Wijziging  
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Voor ouders die onregelmatig werken (ploegenarbeid en/of variabel uurrooster) bedraagt de 

gemiddelde uitbesteding ………………….volle en ………………….. halve dagen per maand (minimum 16 

dagdelen). Dit wordt gestaafd met een document van de werkgever. 

De ouder verbindt zich ertoe maandelijks een overzicht van de opvangdagen aan de opvang te 

bezorgen (vóór de 20ste van de voorafgaande maand). 

Opvangplan - onregelmatig opvangplan 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
In noodgevallen en/of op basis van een werkgeversattest kunt u gebruik maken van de module ruimere 
openingstijden (van 6.15 uur tot 18.45 uur). Dit kan enkel mits reservatie (5 werkdagen voor de betreffende 
dag of persoonlijk contact bij noodgevallen). 
 

Ondertekening  

Opgesteld te Eeklo , op   ..............................  

Handtekening van de contracthouder(s) vooraf gegaan door de tekst “gelezen  en  g oedgekeurd ” 

Handtekening ouder 1/voogd Handtekening ouder 2/voogd 

 

 

 

Handtekening voor de vzw Kinderlach 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 

 Oorspronkelijk opvangplan 


