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Opvang van zieke kinderen
Babysitdienst

Deze folder wordt u aangeboden door het gemeentebestuur Oostrozebeke in samenwerking met het
Lokaal Overleg Kinderopvang en wil u een overzicht bieden van de verschillende
opvangmogelijkheden in de gemeente. De meest recente gegevens zijn ook steeds terug te vinden op
de website www.oostrozebeke.be.
Wat is het Lokaal Overleg Kinderopvang?
Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. Door
samen te werken willen zij kleur geven aan de toekomst van kinderopvang in de gemeente. Eén van
de taken van het lokaal overleg is de ouders informeren over het opvangaanbod binnen de
gemeente. Vandaar ook deze folder.
Vragen?
Hebt u nog vragen over de opvangmogelijkheden in Oostrozebeke? Bent u zelf onthaalouder en wilt
u opgenomen worden in deze folder? Wilt u meer informatie over het Lokaal Overleg Kinderopvang
of wilt u er lid van worden?
Dan kunt u contact opnemen met Ellen Moerman, dienst kinderopvang van gemeentebestuur
Oostrozebeke.

Ellen Moerman
Dienst kinderopvang
Ernest Brengierstraat 6
8780 OOSTROZEBEKE
tel. 056 67 11 35
fax 056 67 11 27
kinderopvang@oostrozebeke.be
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1. Diensten voor opvanggezinnen
Wat? een onthaalouder aangesloten bij een erkende dienst vangt kinderen bij hem of haar thuis op.

Naam opvangdienst:

FELIES (VROEGER KAV)

Contactpersoon:

Ann Clauwaert
dienstverantwoordelijke
Rotsestraat 77
8800 ROESELARE
ann.clauwaert@felies.be
tel. 051 69 39 14

Onthaalouders:
ISABELLE DE PREST

Vinkstraat 15
8780 Oostrozebeke
tel. 056 66 85 25

Doelgroep:
Openingstijden:
Capaciteit:
Tarief:

0 - 3 jaar
maandag – vrijdag: 07.30 – 17.30 u.
8 kinderen
volgens belastbaar gezinsinkomen

MARLEEN TIEBERGHIEN

Korenbunderstraat 11
8780 Oostrozebeke
marleen.luc@skynet.be
tel. 056 66 31 65

Doelgroep:
Openingstijden:

0 - 3 jaar
maandag – donderdag: 07.00 – 18.00 u.
vrijdag: 07.00 – 16.00 u.
8 kinderen
volgens belastbaar gezinsinkomen

Capaciteit:
Tarief:

SABINE VANDEWALLE

Knokstraat 13
8780 Oostrozebeke
johan.naert@proximus.be
tel. 056 66 90 48

Doelgroep:
Openingstijden:

0 - 3 jaar
maandag, woensdag en donderdag: 07.15 - 17.45 u.
dinsdag : 07.15 – 13.00 u.
vrijdag: 07.15 – 17.00 u.
8 kinderen
volgens belastbaar gezinsinkomen

Capaciteit:
Tarief:
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KATHY VAN DEN BROUCKE Meulebekesteenweg 5
8780 Oostrozebeke
kathyvdb@icloud.com
tel. 056 66 33 59
Doelgroep:
Openingstijden:
Capaciteit:
Tarief:

0 - 3 jaar
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 07.30 – 17.30 u.
woensdag: 07.30 – 13.00 u.
8 kinderen
volgens belastbaar gezinsinkomen

SYLVIE VANDAMME

Nieuwstraat 6
8780 Oostrozebeke
sylvievandamme20@gmail.com
tel. 056 66 81 32
gsm 0475 39 33 87

Doelgroep:
Openingstijden:
Capaciteit:
Tarief:

0 - 3 jaar
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 07.00 – 18.00 u.
8 kinderen
volgens belastbaar gezinsinkomen

MAAIKE CARTON

Tieltsteenweg 111
8780 Oostrozebeke

vanooteghem.kevin@hotmail.com
gsm 0477 61 97 20
Doelgroep:
Openingstijden:
Capaciteit:
Tarief:

Laatst gewijzigd: 11 maart 2019

0 - 3 jaar
elke weekdag: 07.30 – 18.00 u.
8 kinderen
volgens belastbaar gezinsinkomen

Naam opvangdienst:

REDDIE TEDDY

Contactpersoon:

Doreen Vermeersch
Sectorverantwoordelijke dienst opvanggezinnen
President Kennedypark 2
8500 Kortrijk
Ctz.wvl@socmut.be / doreen.vermeersch@bondmoyson.be
tel. 056 230 230

Als je gebruik maakt van onze diensten dan betaal je een prijs volgens je inkomen. Hiervoor heb je
een attest inkomenstarief nodig. Vraag je attest inkomenstarief aan voor de start van je opvang.
Registreer je hiervoor eerst op www.kindengezin.be en klik op ‘Mijn Kind en Gezin’. Na de online
berekening via je identiteitskaart krijg je een attest doorgemaild. Dat attest moet je dan aan de
dienst bezorgen.

Onthaalouders:
PETRA LIBBRECHT

Stationsstraat 92
8780 Oostrozebeke
petra.libbrecht@telenet.be
gsm 0495 69 17 19

Doelgroep:
Openingstijden:
Capaciteit:
Tarief:

0 - 3 jaar
maandag – vrijdag: 06.30 – 17.30 u.
8 kinderen
volgens belastbaar gezinsinkomen

KATHLEEN LAMMENS

Stationsstraat 84
8780 Oostrozebeke
tel. 056 66 31 33

Doelgroep:
Openingstijden:

0 - 3 jaar
maandag – donderdag: 06.30 – 18.00 u.
vrijdag : 06.30 - 17.00 u.
8 kinderen
volgens belastbaar gezinsinkomen

Capaciteit:
Tarief:
KATHLEEN DESEYN

Kattestraat 21
8780 Oostrozebeke
deseynkaatje@hotmail.com
tel. 056 66 70 77
gsm 0474 38 53 99

Doelgroep:
Openingstijden:
Capaciteit:
Tarief:

0 - 3 jaar
maandag – donderdag: 06.30 – 18.00 u.
8 kinderen
volgens belastbaar gezinsinkomen
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KARIN HERMAN

Vijf Eikenstraat 64
8780 Oostrozebeke
karinherman@hotmail.be
tel. 051 40 72 47

Doelgroep:
Openingstijden:
Capaciteit:
Tarief:

0 – 3 jaar
maandag – donderdag: 07.30 – 18.00 u.
8 kinderen
volgens belastbaar gezinsinkomen

VANESSA SAELENS – KINDEROPVANG “DE SPEELUILTJES”
Ter Priemstraat 72
8780 Oostrozebeke
vanessasaelens@hotmail.com
gsm 0494 72 63 48
Doelgroep:
Openingstijden:
Capaciteit:
Tarief:

0 – 3 jaar
maandag - donderdag: 07.30 – 18.30 u.
vrijdag: 07.30 – 18.00 u.
8 kinderen
volgens belastbaar gezinsinkomen

PATRICIA VERHAEGHE

Gaverstraat 37
8780 Oostrozebeke
patsievw@hotmail.com
tel. 056 66 92 82
gsm 0498 15 23 97

Doelgroep:
Openingstijden:

2,5 – 12 jaar
maandag, dinsdag & donderdag: 07.00 – … & 16.00 – 18.30
woensdagnamiddag + vakanties
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2. Zelfstandige kinderdagverblijven
Wat? een zelfstandig kinderdagverblijf vangt kinderen in groepsverband (minimum 8 kinderen) op in
speciaal daarvoor ingerichte lokalen.
Kinderdagverblijf:

WOOPIES
Wielsbekestraat 20
8780 OOSTROZEBEKE
woopies@telenet.be
gsm 0471 44 51 00

Contactpersoon:

Leen Degraeve

Doelgroep:

0 – 4 jaar

Openingstijden:

maandag, dinsdag en donderdag: 07.00 – 18.00 u.
woensdag: 07.00 – 12.30 u.
vrijdag: 07.00 – 17.30 u.

Capaciteit:

18 kinderen

Tarief:

15 euro voor een halve dag
22 euro voor een volledige dag
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3. Initiatief buitenschoolse kinderopvang
Wat? een initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO) vangt kinderen op van de kleuterschool en het
lager onderwijs, voor en na de schooluren en tijdens vakanties. De opvang gebeurt in groepsverband
en in speciaal daarvoor ingerichte lokalen. De begeleiders zijn opgeleid voor hun werk.
Kinderopvang:

IBO DE WIEMKES
Smallestokstraat 20
8780 Oostrozebeke
tel. 056 67 11 33

Contactpersonen:

Ellen Moerman en Griet Tack
Coördinatoren buitenschoolse kinderopvang
Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
kinderopvang@oostrozebeke.be
tel. 056 67 11 35 & 056 67 11 36

Doelgroep:

Kinderen die kleuter- of lager onderwijs volgen en die minstens aan één
van de volgende voorwaarden voldoen:
 het kind loopt school in Oostrozebeke;
 één van de ouders is ingeschreven in het bevolkingsregister van
de gemeente Oostrozebeke;
 één van de ouders werkt in Oostrozebeke.

Openingstijden:

- Schooldagen
 voorschools van 6.45 tot 8 u.
 naschools op maandag, dinsdag en donderdag van 16 tot 19 u.
 naschools op woensdag van 11.20 tot 19 u.
 naschools op vrijdag van 15 tot 19 u.
- Schoolvrije dagen van 6.45 tot 19 u.
- Schoolvrije namiddagen van 11.20 tot 19 u.
- De avond van 24 december is De Wiemkes open tot 17 u.

Gesloten:

- Weekends en wettelijke feestdagen
- De maandag van de oktoberkermis (de maandag na de eerste zondag
van oktober)
- Tussen kerstdag en Nieuwjaar
- 2 januari
- 11 juli
- Drie weken in de zomervakantie
- Brugdag na O.L.H. Hemelvaart

Capaciteit:

181 kinderen

Tarief:

- Schooldagen: 1,05 euro per begonnen half uur
- Schoolvrije dagen:
 11,72 euro voor een verblijf van een volledige dag (meer dan 6 uur)
 6,61 euro voor een verblijf van een halve dag (tussen 3 en 6 uur)
 4,81 euro voor een verblijf van minder dan 3 uur
Bij de opvang van meerdere gelijktijdig ingeschreven kinderen uit
hetzelfde gezin, op eenzelfde dag wordt 25 % korting verleend op de
totale ouderbijdrage.
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4. Voor- en naschoolse kinderopvang
Wat? deze dienst vangt kinderen op van de kleuterschool en het lager onderwijs, voor en na de
schooluren maar niet tijdens vakanties. De opvang gebeurt in groepsverband.

Kinderopvang:

PLUTO
Gesubsidieerde Vrije Basisschool
Molstenstraat 83
8780 Oostrozebeke
gsm Pluto 0479 12 27 45

Contactpersoon:

Lieve Mallisse
Directeur
Molstenstraat 83
8780 Oostrozebeke
lieve.mallisse@ginsteschool.be
tel. 056 66 66 04

Doelgroep:

Kinderen die kleuter- of lager onderwijs volgen

Openingstijden:

- Schooldagen
 voorschools van 6.45 tot 8.15 u.
 naschools op maandag, dinsdag en donderdag van 16 tot 19 u.
 naschools op woensdag van 11.30 tot 19 u.
 naschools op vrijdag van 15 tot 18 u.

Gesloten:

- Weekends en wettelijke feestdagen
- Vakanties

Capaciteit:

50 kinderen

Tarief:

1,03 euro per begonnen half uur (vieruurtje inbegrepen).
Bij de opvang van meerdere gelijktijdig ingeschreven kinderen uit
hetzelfde gezin, op eenzelfde dag wordt 25% korting verleend op de
totale ouderbijdrage.
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5. Speelpleinwerking “De Mandelrakkers”
Coördinaten:

Gemeenschapscentrum “O.C. Mandelroos”
8780 Oostrozebeke
tel. 056 67 11 40

Contactpersoon:

Bert Verstraete
Jeugdconsulent
Ernest Brengierstraat 6
8780 OOSTROZEBEKE
jeugd@oostrozebeke.be
tel. 056 67 11 72

Doelgroep:

3 - 12 jaar

Openingstijden:

zomervakantie
maandag - vrijdag
13.00 tot 17.15 u.

Gesloten:

- 11 juli
- 21 juli
- 15 augustus
- drie weken in de zomervakantie

Tarief:

2,50 euro/namiddag (of 10 beurtenkaart van 20 euro),
drankje inbegrepen.
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6. Opvang van zieke kinderen
Wat? bepaalde organisaties bieden opvang aan voor zieke kinderen. Zij komen bij u thuis op uw zieke
kind passen.
Via uw ziekenfonds
Via uw ziekenfonds kan u beroep doen op opvang voor uw ziek kind.
Dan komt er iemand bij u thuis om voor uw kind te zorgen. De oppasser
neemt dan enkel taken voor zijn rekening die rechtstreeks te maken
hebben met de ziekte van je kind: oppassen en verzorgen, toedienen
van medicijnen, maaltijden toedienen, …
Dikwijls moet dit wel 24 uur op voorhand aangevraagd worden.
Er wordt ook een doktersattest gevraagd. Het aantal opvangbeurten
kan ook beperkt zijn per kind per ziekteperiode.
Voor meer informatie, neemt u best contact op met uw ziekenfonds.

Werkgever
Enkele bedrijven bieden thuisoppas wanneer kinderen van werknemers ziek zijn.
Zij hebben daarvoor een contract afgesloten met een verzekeringsmaatschappij. Informeer u
hierover bij uw werkgever.
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7. Babysitdienst
Wat? Zin in een avondje uit? U hebt een afspraak waar u niet onderuit kan? En niemand in de buurt
die voor uw kindje kan zorgen? Doe een beroep op de kinderoppasdienst of babysitservice. Deze
diensten waarborgen betrouwbare en kwalitatieve gelegenheidsopvang bij u thuis door jongeren.
Deze jongeren worden zorgvuldig gekozen en op de voet gevolgd door de coördinator.
Babysitdienst

KINDEROPPASDIENST VAN DE GEZINSBOND

Contactpersoon:

An Van Neste
Coördinator babysitdienst
Kanaalweg 22A
8780 Oostrozebeke
tel. 056 32 86 63
an.vanneste@ko-dewegwijzer.be

Doelgroep:

Een babysit is er om op de eigen kinderen van een gezin te passen.
Indien er andere kinderen bij zijn, moet de coördinator van tevoren
verwittigd worden.
Een kinderoppas komt op de kinderen passen en doet geen huishoudelijk
werk.

Tarief:

Kinderoppasboekje voor 5 prestaties, aan te kopen bij contactpersoon
hierboven:
 Leden Gezinsbond 7,5 euro
 Niet-leden kunnen een beroep op de kinderoppasdienst doen
mits betaling van het lidgeld.
Kinderoppas:
 overdag (08.00 – 22.00 u.): 4 euro/uur
 overnachting: 20 euro (van 22 tot 8 u. (ontbijt inbegrepen) en
minstens voorafgegaan door een minimumprestatie)
 minimumvergoeding (minder dan 2 uur): 8 euro.
Een begonnen uur telt als een volledig uur.
Het totaal bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald. Na afloop
van de prestatie vult u steeds een briefje uit het kinderoppasboekje in;
één exemplaar houdt u bij, het andere is voor de oppas.
De plaatselijke coördinator kan een extra vergoeding aanrekenen bij
laattijdig thuiskomen van de ouders. Er wordt gevraagd om de oppas
altijd huiswaarts te brengen.

Meer informatie vindt u op www.gezinsbond.be, mail naar kinderoppas@gezinsbond.be of bel naar
tel. 02 507 89 61.
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Babysitdienst

REDDIE TEDDY BABYSITDIENST
President Kennedypark 2
8500 Kortrijk
Ctz.wvl@socmut.be
tel. 056 230 230 (optie 2)

Doelgroep:

Reddie teddy babysitservice richt zich zowel tot leden van het
ziekenfonds Bond Moyson als tot niet-leden en dit voor heel de provincie
West-Vlaanderen.

Openingstijden:

maandag tot donderdag van 8 tot 16.30 u.
vrijdag van 8 tot 12 u.

Voorwaarden:

Een oppas voor het weekend moet voor woensdag aangevraagd worden.

Tarief:

Leden met kinderen die aangesloten zijn bij BM-Kidsclub: lidgeld gratis
en verzekering per 6 beurten 4 euro.
Leden: lidgeld gratis en verzekering per 6 beurten 5,50 euro.
Niet-leden: lidgeld 15 euro en verzekering per 6 beurten 11 euro.
Voor het babysitten betalen zowel leden als niet-leden:
 voor 3 uur of minder : 9 euro
 per bijkomend uur vanaf 15 minuten: 3 euro
 extra nachtvergoeding tussen 24 uur en 6 uur: 6 euro
 op wettelijke feestdagen: dubbel tarief

Meer informatie vindt u op www.bondmoyson.be.
Notities:
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............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Deze folder kunt u afhalen op het gemeentehuis of downloaden via de
website www.oostrozebeke.be
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