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Beste ouders, 
 
Vanaf maandag 5 oktober starten wij met een nieuw  registratiesysteem om uw kind aan te melden in 
de opvang. Elk kind zal een unieke QR-code ontvangen en deze code zal gescand worden elke keer 
als uw kind gebruikt maakt van de opvang. De kinderen zullen de QR-code bij zich hebben aan de 
hand van een sleutelhanger die aan de boekentas hangt. De ouders  zullen de QR-code krijgen op 
een badge en eveneens op een sleutelhanger. Voor de ouders die ieder een apart dossier bij ons 
hebben, zal er per ouder en per kind een QR-code voorzien worden op een badge en een 
sleutelhanger. Gelieve er als er ouder op toe te zien dat de juiste sleutelhanger aan de juiste 
boekentas hangt. 
Hoe zal dit alles praktisch in zijn werk gaan? 
 
 Iedere ochtend scant de kinderbegeleidster de QR-code van elk kind dat toekomt in de opvang. 

Wanneer de kinderen naar school vertrekken, zullen alle aanwezige kinderen met eenzelfde einduur 
worden uitgeschreven uit de opvang. 

 Na schooltijd worden de QR-codes van de kinderen opnieuw gescand door middel van de 
sleutelhangers aan de boekentassen. Alle kinderen worden op dat ogenblik met eenzelfde startuur 
ingeschreven in de opvang. Zo hebben we op ieder moment een overzicht van alle kinderen die 
aanwezig zijn in de opvang. 

 Wanneer de kinderen worden afgehaald door één van de ouders, dan zal de ouder eerst met 
zijn/haar badge naar de kinderbegeleidster moeten gaan om de kinderen uit te scannen. Daarna 
kunnen de ouders hun kinderen bij zich roepen en klaarmaken om te vertrekken.  

 
Op maandag 5 oktober zal er voor elk kind dat regelmatig naar de opvang komt een pakketje klaar 
liggen in de opvang. Hierin  zal u de sleutelhangers en badges met de QR-codes terugvinden.  
 
Het nieuwe registratiesysteem is computergestuurd en heeft zijn grens op de minuut. Dit wil zeggen dat 
het systeem dus exact op de minuut van aankomst en vertrek registreert. Voor alle kinderen binnen 
eenzelfde gezin streven wij er naar om dezelfde kostprijs te bekomen. Mocht dit toch afwijken per kind, 
dan kan u dit melden bij de kinderbegeleidster of op het secretariaat. Als er effectief afwijkingen zijn, 
dan kan dit handmatig worden rechtgezet. 
 
Opgelet: het nieuwe registratiesysteem met het scannen van de QR-codes geldt enkel op schooldagen. 
Voor vakantiedagen en schoolvrije dagen zal u nog steeds online moeten reserveren voor de opvang 
van uw kind.  
 
Wij hopen dat het nieuwe registratiesysteem vlot geïntroduceerd zal worden en danken u alvast op 
voorhand voor uw begrip mochten er zich toch nog enkele opstartproblemen voordoen. 
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