
      
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Als kleurrijk kinderdagverblijf bieden wij kwaliteitsvolle opvang binnen een 

warme, huiselijke sfeer  waar ELK kind centraal staat. 
 

Een enthousiast en professioneel team biedt ouders ondersteuning en houdt 
rekening met ELK individu. 

 
Respect en open communicatie zijn voor ons belangrijke bouwstenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V.Z.W. Kinderkribbe Ter Duinen  
Duinenstraat  15 

3920  Lommel 
 
 

011 54 17 89      
email: info@kinderkribbe-terduinen.be  

hanne@kinderkribbe-terduinen.be  
website: www.kinderkribbe-terduinen.be 

mailto:info@kinderkribbe-terduinen.be
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http://www.kinderkribbe-terduinen.be/


  “VZW Kinderkribbe Ter Duinen”  is een vergund, kwalitatief, verticaal werkend 
kinderdagverblijf en biedt plaats aan 114 kinderen per dag: 
 

 dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar  

 buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 tot 6 jaar die voorheen in het 
kinderdagverblijf waren of broers en zussen van de aanwezige kinderen  

 kinderen met een specifieke zorgbehoefte 
 

 

We bieden dringende opvang aan voor een bepaalde duur onder bepaalde voorwaarden. 
 

 

We stellen ons open voor alle kinderen ongeacht de etnische afkomst, 
levensbeschouwelijke en politieke overtuiging van hun ouders. 
 
 
We respecteren de voorrangsregeling opgesteld door Kind en Gezin. 
 
 
Er is absolute voorrang aan wie kinderopvang nodig heeft om werk te zoeken, te houden of 
om een beroepsgerichte opleiding hiervoor te volgen.  
Daarnaast geven we voorrang aan (volgorde is niet bepalend): 

- alleenstaande ouders  
- een gezin hebben met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen (28757,06 euro in 2019 

en dit wordt jaarlijks geïndexeerd) 

- pleegkinderen hebben die kinderopvang nodig hebben 

- kinderen hebben waarvan het broertje of zusje opgevangen wordt in het 
kinderdagverblijf  
 
 

Verder geven we voorrang aan: 

- kinderen met een specifieke zorgbehoefte; 

- uitbreiding van opvangmomenten van aanwezige kinderen; 

- kinderen en kleinkinderen van medewerkers en bestuurders van het kinderdagverblijf; 

- anderen volgens datum van inschrijving; 

- per leefgroep zijn er maximum twee kinderen met een wisselend opvangplan. 
 

Daarnaast wordt ook voorrang verleend aan kinderen uit een kwetsbaar gezin. 
 

 

Jaarlijks streven we ernaar om minstens 20% kinderen uit kwetsbare gezinnen op te vangen. 
 
 
 
 
 
 



In “VZW Kinderkribbe Ter Duinen” zijn zeven leefgroepen van gemiddeld 15 gelijktijdig 
aanwezige kinderen. 
Elke leefgroep heeft een eigen speelruimte, drie slaapruimtes, een geïntegreerde 
verzorgingsruimte, een kleine keuken en een tuintje.  
In elke leefgroep werkt een vast team begeleidsters.  
 
 
Sinds  1 juni 1999 werken we met verticale leefgroepen.  
 
We vinden gehechtheid en emotionele veiligheid van jonge kinderen van groot belang. 
Vandaar onze keuze voor verticale groepen. Kinderen blijven gedurende de hele 
opvangperiode in dezelfde groep met dezelfde begeleidsters. 
Broers en zussen worden samen opgevangen.   
Deze werking zorgt ervoor dat kinderen meer als individuen benaderd kunnen worden (o.a. 
inspelen op  hun eigen ritme), dat jonge kinderen leren van oudere kinderen en dat de 
oudsten leren rekening houden met de jongste kinderen. 
De inrichting van de leefgroepen is aangepast aan de verticale werking. 

 
 

Om kinderen en begeleidsters meer kans te bieden elkaar goed te leren kennen en een fijn 
contact op te bouwen, houden wij eraan dat je kind minimaal drie halve dagen of twee hele 
dagen per week in het kinderdagverblijf aanwezig is.  
 
 
 “VZW Kinderkribbe Ter Duinen”  is alle werkdagen open van 6.45 u tot 18.45 u. Er zijn een 
twintigtal sluitingsdagen die tijdig medegedeeld worden aan de ouders. 
 
 
“VZW Kinderkribbe Ter Duinen”  is gelegen in een bosrijke omgeving met een prachtige 
groene open ruimte voorzien van veilige speeltuigen. Wanneer de weersomstandigheden 
het toelaten kunnen de kinderen dagelijks genieten van frisse lucht in de mooie natuur. 
 
 
“VZW Kinderkribbe Ter Duinen” is vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin. 
Het kinderdagverblijf voldoet aan de eisen die de overheid stelt. Zo is er o.a. een 
kwaliteitshandboek aanwezig in het kinderdagverblijf waarin alle mogelijke informatie over 
de werking en de visie van het kinderdagverblijf vermeld staan (o.a. visie aangaande het 
kind, veiligheid in de opvang, enz.). 
 
 
 
 
 
 
 
 



“VZW Kinderkribbe Ter Duinen” garandeert voor de opvang van je kind een hecht team van 
geschoolde en enthousiaste begeleidsters, met ondersteuning van bestuurlijke, 
leidinggevende en logistieke functies. 
 
De algemeen coördinator staat in voor de organisatie van de opvang.  
 
De stafmedewerkers staan in voor de medische en pedagogische begeleiding van de 
kinderen. Als ouders kunnen jullie bij hen terecht voor allerhande vragen over je kind.  
 
De verzorging en opvoeding van de kinderen gebeuren door kinderverzorg(st)ers, 
opvoed(st)ers en kleuterleid(st)ers. De begeleiding van het verzorgend en opvoedend 
personeel gebeurt door de stafmedewerkers en de algemeen coördinator. 
Er wordt veel belang gehecht aan vorming, training en opleiding van het personeel om de 
kwaliteit te verbeteren. 
De medewerkers trachten open te staan voor jullie vragen. Je kan je zorgen zeker ook 
bespreekbaar stellen bij de stafmedewerker of de algemeen coördinator. 
 
 
“VZW Kinderkribbe Ter Duinen”  maakt deel uit van het feitelijk samenwerkingsverband 
‘Hupsakee’. Dit is een samenwerkingsverband tussen de vergunde kinderdagverblijven 
Molleke in Mol, Karbonkeltje in Overpelt, Windekind in Heusden en Ter Duinen in Lommel. 
Samen maakten we o.a. het heen- en weerboekje ‘Eén, twee …. Hupsakee…’ en een 
observatieschaal. Ook organiseren we samen studiedagen, ontwikkelen samen het 
kwaliteitsbeleid, enz. ….! 
 

 
Netwerk Hupsakee! 

 
 
Samenwerking met ouders: we trachten intensief samen te werken met ouders om ervoor 
te zorgen dat de thuissituatie en de opvangsituatie mekaar kunnen aanvullen en verrijken. 
Dit met het oog op een optimale ontwikkeling van het kind. Het opbouwen van een goede 
samenwerkingsrelatie is de verantwoordelijkheid van het kinderdagverblijf én de ouders. De 
dagdagelijkse contacten, het digitale heen- en weerboekje, het kribbekrantje, het 
informatiebord, ouderavonden, enz. zijn hierbij belangrijk. 
 
 
 
 
 
 



Inkomenstarief: de financiële bijdrage is afhankelijk van het gezamenlijk netto belastbaar 
inkomen van de ouders. De ouders registeren zich op de website van Kind en Gezin en 
vragen eveneens een attest van inkomenstarief aan. 
In de prijs zijn vaste voeding en het dagelijkse verzorgingsmateriaal inbegrepen. Flesvoeding, 
dieetvoeding en specifieke verzorgingsproducten en luiers zijn niet inbegrepen.  
Er wordt een verminderd tarief toegekend voor gezinnen beneden een bepaalde 
inkomensgrens en  er is een vermindering voor gezinnen met meer dan één kind ten laste. 
De effectief te betalen financiële bijdrage staat in verhouding tot de verblijfsduur. 
 - dagopvang minder dan 5 uur:        60% 
 - dagopvang vanaf 5 uur:                 100% 
 
 
Inschrijving  
Ouders kunnen zich vrijblijvend op de reserveringslijst laten inschrijven.  
Vier maanden vóór de eerste opvangdag worden ouders schriftelijk op de hoogte gebracht 
of er plaats is. Dan volgt de definitieve inschrijving van je kind. 
 
Bij de definitieve inschrijving wordt een administratieve fiche ingevuld en het huishoudelijk 
reglement wordt met de ouders overlopen. De opvangdagen en – uren worden opgenomen 
in een schriftelijke overeenkomst.   
Bij de definitieve inschrijving wordt een reserveringsvergoeding van maximum 100 euro 
gevraagd. 
 
Om de eerste opvangdag voor de ouders en je kind zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen 
wij om minimaal twee weken voorafgaand aan de eerste opvangdag met de stafmedewerker 
een afspraak te maken voor een opnamegesprek. 
Tijdens het opnamegesprek wordt er een bezoek gebracht aan de groep waar je kind zal 
opgevangen worden. We voorzien minstens 2 wenmomenten. Zo kan je kennismaken met 
de begeleid(st)ers van je kind en de werking ervaren. 
 
Bij de eerste kennismaking stellen wij ten zeerste op prijs dat alle nodige informatie wordt 
uitgewisseld. 
“Vertel ons alles wat wij moeten weten over je kind. Jullie vragen, hoe raar je ze zelf ook 
vindt, zullen wij met de nodige aandacht beantwoorden”. 

 

 
 

WELKOM! 
 
 
 
Je kan via onze website en de website van Kind en Gezin ook heel wat informatie 
betreffende  kinderopvang vinden!  
www.kinderkribbe-terduinen.be 
www.kindengezin.be 

 

http://www.kindengezin.be/

