Enkele praktische raadgevingen
• Verwittig uw kinderen tijdig van de komst van een kinderoppas en neem de tijd
om samen met de kinderen kennis te maken met de babysit.
• Spreek met uw kinderoppas steeds het uur af dat u zult thuiskomen.
• Indien u onverwachts later bent, verwittig dan de babysit en geef haar/hem de
kans om haar/zijn ouders telefonisch op de hoogte te brengen.
• Zeg de kinderoppas waar u te bereiken bent, geef haar/hem het telefoonnummer van uw huisdokter. Wijs de babysit de plaats van de huisapotheek.
• Leg de babysit uit hoe bepaalde toestellen werken (T.V., telefoon, ...)
• Geef de kinderoppas uitleg over de slaapgewoonten van uw kinderen (om welk
uur naar bed ? Nog een verhaaltje vertellen? Blijft een waaklamp branden? ...)
• De kinderoppasser zorgt voor uw kinderen en krijgt geen huishoudelijke taken opgelegd.
• In geval van overnachting zorgt u voor een degelijke slaapgelegenheid en
een ontbijt.
• Biedt u de oppasser iets te drinken en een versnapering aan? Zo
ja, waar kan zij/hij dat vinden?
• Hebt u alle nuttige informatie doorgegeven, ga dan met
een gerust gemoed het huis uit. De kinderoppasser
zorgt goed voor uw lievelingen!
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BABYSITDIENST

Hoe beroep doen
op een babysit?

Wettelijke feestdagen

Een aanvraag wordt minstens 4 dagen op voorhand gericht tot de dienst
Onthaalgezinnen, Duinenstraat 106 – 8450 Bredene
Basisprestatie (max. 3 uur): € 12
(T. 059 / 33 97 70 of kinBijkomende
uren: € 4 per uur
deropvang@bredene.be).
Overnachting (van 22 tot 6 uur):
De dienst Onthaalgezin€
20
bovenop
de basisprestatie
nen is bereikbaar van maandag
Wettelijke feestdag of vooravond :
tot vrijdag van 9 tot 12 uur.
€7,50 bovenop de basisprestatie
Kinderoppas die buiten het
medeweten van de dienst
Het totale bedrag wordt rechtgeregeld wordt, is niet verstreeks
en onmiddellijk aan de oppas
zekerd en kan leiden tot de
betaald.
schorsing van betrokken
oppasser. Uit veiligheidsDe kosten voor verzekering van de
overwegingen stellen wij
babysitters (lichamelijke letsels, burgerhet op prijs als babysitters
lijke aansprakelijkheid) worden door het gethuis kunnen afgehaald en
meentebestuur gedragen.
teruggebracht worden.

Kostprijs

Worden als wettelijke feestdagen aanzien: Nieuwjaarsdag (01/01), Pasen, O.L. Heer Hemelvaart,
Pinksteren, Feest van de arbeid (01/05), 21 juli,
O.L. Vrouw Hemelvaart (15/08), Allerheiligen (01/11), Wapenstilstand
(11/11), Kerstdag (25/12)

