Tienen, 17 juni 2021
Beste ouders,
Via deze weg informeren we u graag over de overname van de voor- en naschoolse kinderopvang in alle
Tiense basisscholen door Ferm Kinderopvang vzw.
Sinds jaren kent de stad Tienen een historische achterstand op het gebied van buitenschoolse
kinderopvang. De Tiense basisscholen waren genoodzaakt om de voor- en naschoolse opvang zelf te
organiseren en vroegen meermaals naar ondersteuning of een overname.
Afgelopen zomer werd er dan ook een procedure opgestart om een externe partner in te schakelen om de
organisatie van de buitenschoolse kinderopvang op zich te nemen. Een grote investering voor de stad
Tienen, maar wel een noodzakelijke om de scholen optimaal tegemoet te komen.
De scholen werden uitgebreid bevraagd en alle gegevens werden meegenomen in de overheidsopdracht,
van hieruit kon een mooie en uniforme opdracht worden uitgeschreven. Na de gehele procedure te hebben
doorlopen bleek Ferm Kinderopvang vzw de meest geschikte kandidaat voor de organisatie van de voor- en
naschoolse kinderopvang in Tienen.
Begin januari ’21 werd het plan van overname voorgesteld aan de scholen en kregen deze de kans om al
dan niet in te stappen in het verhaal van een overname door Ferm Kinderopvang vzw. Alle 13 Tiense
basisscholen gingen unaniem akkoord met dit voorstel en sinds begin 2021 is Ferm Kinderopvang vzw aan
de slag om in alle Tiense scholen voor- en naschoolse kinderopvang te voorzien.
Ten laatste op 1 september ’21 zal Ferm Kinderopvang vzw in alle 13 Tiense basisscholen opvang
organiseren, dit zowel voor- als naschools vanaf 07.00 tot 18.00 uur en op woensdagnamiddagen
eveneens tot 18.00 uur.
Voor alle Tiense scholen worden dezelfde opvanguren en prijzen gehanteerd. Het uniform maken van de
buitenschoolse opvang heeft naast de voordelen ook de consequentie dat er misschien uren of prijzen
veranderen voor uw school. We begrijpen dat dit soms voor een omschakeling zorgt en dat dat even
wennen kan zijn.
Tarieven van de voor- en naschoolse opvang
-

Normaal tarief: €1,17 per begonnen halfuur.
Op woensdagnamiddag: €1,17 per begonnen halfuur, €7,44 voor een halve dag (tussen 3
en 6 uur) en €14,83 voor een hele dag (langer dan 6 uur).

-

Verminderd tarief: Voor gezinnen met meerdere kinderen die op eenzelfde dag naar de
opvang komen, geldt vanaf het eerste kind: 0,88 euro per begonnen halfuur, €5,58 voor
een halve dag en €11,12 voor een hele dag.

-

Sociaal tarief: Heeft u het financieel moeilijk dan kan u een sociaal tarief aanvragen bij de
verantwoordelijke van de opvang. Bezorg hen hiervoor uw aanslagbiljet of uw recente
loonbrieven via bko.tienen@samenferm.be.
Tarieven: €0.59 per begonnen halfuur, €3.72 voor een halve dag en €7.42 voor een hele
dag.

De tarieven werden bepaald op basis van:
-

de prijzen die reeds werden gehanteerd in de scholen,
de prijzen in de omliggende gemeenten,
de minimum- en maximum prijzen en het verschil tussen prijzen voor één of meerdere kinderen die
Kind&Gezin hanteert op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014
‘houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang’.

Uren van de voor- en naschoolse opvang
Volgende opvanguren worden in uw school gehanteerd:
Voorschools van 7u tot 8u35
Naschools van 16u05 tot 18u (vrijdag van 15u15 tot 18u)
Woensdagnamiddag van 11u50 tot 18u
Vragen of opmerkingen?
We begrijpen jullie bezorgdheden en hebben begrip voor de eventueel moeilijke aanpassingen die deze
nieuwe organisatie met zich meebrengt. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren met vragen.
Dat kan via Ferm Kinderopvang vzw, bko.tienen@samenferm.be of 016 78 13 27 en/of via Jeugddienst en
Huis van het Kind Tienen, kindenjeugd@tienen.be of 016 80 45 49.
Samen bouwen we verder aan een kwalitatieve en mooi uitgebouwde organisatie van de voor- en
naschoolse kinderopvang in Tienen.
Met vriendelijke groeten,
Ferm Kinderopvang Tienen
O.L.V. Broedersstraat 6 bus 2 in Tienen
016 78 13 27
Team jeugd en Huis van het Kind
Stad Tienen
Sint-Jorisplein 20 in Tienen
016 80 45 49

