Beste ouders
Voor het schooljaar 2021-2022 blijven de tarieven van het vorige schooljaar gelden.
Enkel de bijdrage voor de tussendoortjes wordt aangepast.
We geven u hieronder het overzicht:
Gewoon tarief





Voor –en naschoolse opvang
€1.06 per begonnen half uur
Woensdagnamiddag
€1.06 per begonnen half uur
€7.44 voor een halve dag (van 3u tot 5u59)
€14.83 voor een hele dag (6u of meer)
Vakantiedagen en schoolvrije dagen
€4.93 voor een derde dag (tot en met 2u59)
€7.44 voor een halve dag (van 3u tot 5u59)
€14.83 voor een hele dag (6u of meer)

Verminderd tarief
€0.80 per begonnen half uur
€3.70 voor een derde dag
€5.58 voor een halve dag
€11.12 voor een hele dag
Sociaal tarief
€0.53 per begonnen half uur
€2.47 voor een derde dag
€3.72 voor een halve dag
€7.42 voor een hele dag
Andere kosten



Het tarief voor de tussendoortjes wordt aangepast naar €0.49 per stuk
Elk gezin betaalt per schooljaar een administratiebijdrage van €20. Heb je recht
op sociaal tarief? Dan betaal je €10 per jaar. Deze bijdrage wordt aangerekend
op de eerste factuur van het schooljaar.

Aanpassing Locaties
Op vraag van de gemeente en de gemeentelijke basisschool, zal ons opvangaanbod dit
schooljaar aangepast worden. Los van eventuele corona-maatregelen, zullen de kinderen
die in de doelstraat naar school gaan, elke ochtend en elke avond enkel in de
doelstraat opgevangen worden. Zij komen dus enkel nog op woensdag middag en
schoolvrije of vakantiedagen naar onze hoofdlocatie.
Concreet zal het opvang aanbod van Ferm Kinderopvang Hoegaarden er dit schooljaar als
volgt uitzien;
Locatie De polder (hoofdlocatie);
 Opvang voor alle kinderen van Mariadal, alle kinderen van SLO Mariadal en voor de
kinderen van 4-5-6 GBS (die overdag dus ook in de polder zitten)
 Opvang alle ochtenden voorschools vanaf 7u en alle avonden naschools tot 18u30
 Ook opvang op woensdag namiddag en schoolvrije dagen en vakanties

Locatie Doelstraat (speelzaal van de school);
 Opvang voor de kleuters en het 1e-2e-3e leerjaar van de gemeenteschool, die dus
overdag ook in de doelstraat zitten.
 Opvang alle ochtenden vanaf 7u en naschools op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag avond tot 18u30
 Op woensdag namiddag worden de kinderen met de bus naar de hoofdlocatie
gebracht en ook op schoolvrije dagen en in vakanties kunnen deze kinderen enkel
opvang krijgen in onze hoofdlocatie.

Locatie Outgaarden (kleuterschool);
 Opvang voor de kinderen die in de kleuterschool zelf zitten
 Opvang alle ochtenden vanaf 7u en naschools op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag avond tot 18u30
 Op woensdag namiddag worden de kinderen met de bus naar de hoofdlocatie
gebracht en ook op schoolvrije dagen en in vakanties kunnen deze kinderen enkel
opvang krijgen in onze hoofdlocatie.

OPGELET indien er vanuit de overheid nog specifieke corona maatregelen komen
(zoals bv maar een beperkt aantal scholen samen opvangen) kan dit aanbod
aangepast worden. Het aanbod hierboven is ons standaard aanbod zonder corona
beperkingen. Standaard blijven de kinderen van de gemeenteschool die in de polder naar
school gaan, gewoon in de polder opgevangen worden (met de kinderen van Mariadal). Als
dit (tijdelijk) niet zou kunnen, brengen we jullie hier bij de start van het schooljaar nog van op
de hoogte.

