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Welkom!
Welkom in de Morgenster!
Als je dit boekje krijgt, betekent dit dat jij en jouw kind worden begeleid door het team van De Morgenster.
Om het jou wat gemakkelijker te maken, hebben we een infobrochure gemaakt om ons kort voor te stellen
en wat praktische uitleg te geven. Aarzel niet om ons vragen te stellen als er iets niet duidelijk is.

Wat doet een OOOC ?
Er zijn problemen in jouw gezin.
Je hebt hulp gevraagd bij een hulpverlener (OCJ, VK, CLB,…), ofwel heeft de jeugdrechter beslist dat de
beste hulpverlening voor je kind(eren) moet uitgezocht worden. Uiteindelijk kreeg je hulp van het OOOC
De Morgenster toegewezen.
Als ouder ken je jouw kind het best. Daarom nodigen we je uit om als eerste deskundige deel te nemen
aan het oriëntatieteam. Dit team bestaat uit jij als ouder(s), soms je kind, de individueel begeleider en de
gezinsbegeleider. Indien aangewezen, neemt ook de psycholoog deel.
Het plan (wij noemen dat handelingsplan) dat je samen met dit team maakt, zoekt antwoorden op
volgende vragen:
- Wat is het probleem volgens de verschillende betrokkenen?
- Wat zijn jullie sterktes?
Er worden ook afspraken gemaakt over wie wat zal doen.
Wanneer de afspraken uitgevoerd zijn, leggen we alle gegevens samen en zoeken we antwoorden op de
vragen uit het handelingsplan.
Tenslotte stellen we samen een advies op over hoe het verder moet.

Waar gaat de begeleiding door?
Dit hangt af van de afspraken die met jou en de aanmelder werden gemaakt.
Residentieel : je kind verblijft tijdens de begeleiding in de voorziening.
In het gebouw van OOOC De Morgenster zijn de kantoren van de medewerkers ingericht. Er zijn
ook leefruimtes voor de kinderen en jongeren die er verblijven. Er kunnen maximaal 13 kinderen
en jongeren residentieel verblijven. We begeleiden jongens en meisjes van 3 tot 18 jaar.
De duur van dit verblijf varieert van 2 tot 4 maanden of langer.
Je kind slaapt bij een residentiële begeleiding dus meestal in de Morgenster. Op afgesproken
momenten kan jouw kind thuis, bij familie, … verblijven. Indien mogelijk en aangewezen gaan
residentieel opgenomen kinderen in de week naar school en tijdens weekends en (delen van)
vakanties naar huis.
We hebben 2 leefeenheden (Je kan dit vergelijken met 2 livings, elk met hun eigen keuken): Morea
en Mirador. Elke jongere verblijft in één van deze leefeenheden.
Tijdens de begeleiding hebben we met jou en jouw kind regelmatig gesprekken.
Op papier staat in dit geval dat jullie begeleidt worden in de modules ‘diagnostiek’ en ‘verblijf’.
Niet iedereen blijft in het centrum overnachten. OOOC De Morgenster pleit ervoor dat ouders en
aanmelders steeds ambulante begeleiding overwegen en residentiële opnames goed motiveren.
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Ambulant/mobiel : Kinderen en jongeren die ambulant/mobiel begeleid worden, blijven thuis
overnachten en komen soms naar de voorziening (op gesprek, om een activiteit mee te doen,....)
We spreken onderling af waar de contacten doorgaan (ambulant op het OOOC of mobiel thuis).
Ook met jou hebben we regelmatig gesprekken.
Op papier staat dan dat de Morgenster jullie begeleidt in de module diagnostiek.
Tijdens een begeleiding kan er geschakeld worden tussen ambulant/mobiel en residentieel.
Een semi-residentieel aanbod, waarbij de minderjarige overdag naar het OOOC komt en ’s avonds naar
huis gaat, behoort eveneens tot de mogelijkheden. Dit alles wordt op het oriëntatieteam afgewogen en beslist
na overleg met de aanmelder.
“
In jouw geval krijgt je kind residentiële begeleiding.

Aanbod
De ruimste opdracht van het OOOC is diagnostiek. Wanneer je kind zo’n “module diagnostiek”
aangeboden krijgt, betekent dit dat je binnen het oriëntatieteam samenwerkt om antwoorden te krijgen op
je vragen en die van je kind. Omdat andere mensen jou steeds zien in relatie met jouw kinderen, gaat het
ook vaak over de vragen die je omgeving (school, buren, consulent, jeugdrechter) heeft omtrent de
opvoeding van je kind.
Op het einde van de begeleiding wordt een verslag gemaakt, waar jouw visie een deel van is. We bespreken
dit met jou, ook ter voorbereiding van de eindbespreking. De eindbespreking is de voorstelling door het
oriëntatieteam van het eindrapport aan de aanmelder of consulent.
In dat rapport staat een advies voor de toekomst, met aanduiding van de meest wenselijke hulp voor de
toekomst. Omdat die hulp niet steeds onmiddellijk beschikbaar is, staat ook de minimaal noodzakelijke
hulp vermeld.
De module diagnostiek kan gecombineerd voorkomen met de “module verblijf”.
- Module diagnostiek + module verblijf = residentiële begeleiding
- Module diagnostiek (zonder module verblijf) = ambulant/mobiele begeleiding
Het “kortdurend onthaal” bestaat enkel in residentiële vorm. Zij is bedoeld voor minderjarigen die
wachten op meer definitieve residentiële opvang of tijdelijk niet naar huis kunnen.
Het onthaal heeft geen diagnostische bedoelingen. De minderjarige krijgt wel een individueel begeleider
toegewezen. De minderjarige streeft ernaar het dagelijkse leven tijdens het onthaal zoveel als mogelijk voort
te zetten.
Het is ook mogelijk dat je kind naar De Morgenster kwam naar aanleiding van een crisissituatie.
“Crisisopvang” wordt aangeboden via het Netwerk Crisisjeugdhulp van Integrale Jeugdhulp, wanneer een
minderjarige plotseling niet meer thuis kan of mag wonen. Maar ook andere hulpverleners en de
jeugdrechtbank stellen crisisopvangvragen. Een crisisopvang duurt maximaal 14 dagen en is gericht op het
vinden van rust en het zoeken naar herstelde of nieuwe perspectieven.
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Ook hulpverleningsrelaties kunnen problematisch verlopen. OOOC De Morgenster biedt aan
andere jeugdhulpvoorzieningen tijdelijk een opvangplaats als “time-out” voor minderjarigen die na
bezinning en herstel hun traject terug kunnen opnemen.
In jouw geval krijgen jullie ondersteuning via de modules diagnostiek en verblijf.

Brieven en Documenten
Om een begeleiding te kunnen krijgen door de Morgenster dient er een aanvraag ingediend te worden bij
een wachtlijst (de intersectorale toegangspoort). Diegene die voor jou die aanvraag heeft ingediend, zal dit
ook met jou besproken hebben; je bent dus steeds op de hoogte gebracht van de aanmelding.
Op het moment dat de begeleiding start, krijgt De Morgenster de toestemming van de toegangspoort om
voor een periode van maximum 120 dagen onderzoek te doen.
Korte tijd na de start zal je een brief thuis krijgen waarop deze periode vermeld staat. (voorbeeld hieronder)
Gedurende die periode gaan we samen aan de slag. Lukt het niet om binnen die periode een oplossing te
vinden dan zal er met jou besproken worden hoe het verder moet.
In geval van residentiële begeleiding kan je volgende info vinden op de officiële briefwisseling:
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Wie kan je hier tegenkomen?
Gedurende de periode dat er een onderzoek of begeleiding door “De Morgenster” gebeurt, zullen jij en
jouw kind met heel wat mensen in contact komen.
Er zijn: opvoeders, huishoudsters, psychologen/assistenten in de psychologie, gezinsbegeleiders, een
psychiater, pedagogisch coördinatoren en een clustercoördinator. Deze mensen vormen samen het team.
Van al deze mensen zijn er 2 of 3 mensen die met jou en jouw kind samenwerken:
een individueel begeleider (IB), een gezinsbegeleider en soms een psycholoog of psychologisch assistent.
Deze mensen vormen samen met jou en je kind het oriëntatieteam.
Als je graag wil praten over iets wat jou dwars zit of als je vragen hebt over bezoeken, weekends, school,
telefoons, … dan kan je bij deze mensen terecht. Samen met jou en jouw kind proberen ze een zicht te
krijgen op wie jij en jouw kind zijn, waar jouw kind mee bezig is en waar jij en jouw kind het moeilijk mee
hebben.

Afspraken
Datum

Waarom ?

Wanneer ?
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Bereikbaarheid van de medewerkers
De medewerkers zijn op werkdagen te bereiken op de volgende momenten:
Voormiddag : van 9.30 uur tot 12 uur
Namiddag : van 13 uur tot 16 uur.
Tijdens de teamvergadering (op dinsdagnamiddag) zijn de medewerkers niet bereikbaar.
Soms zijn medewerkers niet bereikbaar omwille van gesprekken, huisbezoeken, …
Er is tijdens de kantooruren telefonische permanentie aanwezig op het onthaal. Bij afwezigheid (omwille
van de teamvergadering, gesprekken binnenshuis en buitenshuis, verlof, …) kan je steeds een bericht
doorgeven aan het secretariaat. Men zal daarna zo snel mogelijk contact met jou opnemen.

Bereikbaarheid met de wagen en het openbaar vervoer
Vanuit de richting Antwerpen, St.-Niklaas of Gent
Op de autosnelweg E17 neem je de afrit 13 richting Waasmunster. Aan de eerste verkeerslichten, gaat je
linksaf. Vervolgens aan het rond punt rechtsaf (richting Sombeke). Aan het begin van de Dries (driehoekig
plein recht tegenover de kerk) ga je rechtsaf (na de bakkerij): Smoorstraat. 200 meter verder op jouw
linkerkant zie je de oprit van “De Morgenster”.
Vanuit de richting Dendermonde
Je volgt best de oude baan (Rijksweg 60) tussen Dendermonde en St.-Niklaas. Aan het rond punt van de
‘Duivenhoek’ ga je links, richting Elversele. Je rijdt eerst door het dorpje Elversele, als je rechtdoor de
weg volgt komt je in Sombeke (waar ons centrum gelegen is).Op het einde van de Dries (driehoekig plein
met bomen) sla je links (voor de bakkerij) in. Je volgt die weg tot je +- 200 meter verder op jouw linkerkant
reeds de oprit van “De Morgenster” ziet.
Met de lijnbus :
Als je met de bus naar het centrum komt, dan stap je af aan de halte ‘Elversele-Duivenhoek’. Dan ga je
te voet door Elversele en Sombeke. Deze wandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Lijnbus 91 (St.-Niklaas-Hamme-Dendermonde)
Lijnbus 92 (St.-Niklaas-Hamme-Moerzeke-Dendermonde)
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Er is een halte van de belbus Lokeren - Sinaai – Waasmunster op de Dries (Sombeke) op +/- 200m van
de oprit van De Morgenster.
Als je in de provincie Oost-Vlaanderen een rit met de belbus wil reserveren, moet je minstens 2 uur
vooraf contact opnemen met de belbuscentrale. Bij een reservatie heeft de belbustelefonist volgende
gegevens nodig:
- Naam of klantnummer
- De dag en het gewenste uur van vertrek
- De naam van de gemeente en de op- en afstaphalte
- Of je wil overstappen op de trein
Je kan maximaal 2 weken vooraf een rit reserveren.
Als je één of meerder ritten wil annuleren, moet je bellen naar het nummer 09/211.91.91, ten laatste
1 uur op voorhand.
Op schooldagen en tijdens schoolvakanties rijdt de belbus van 6u tot 20.45u, op zaterdag van 8.30u
tot 20.30u en op zon- en feestdagen van 9.30u tot 20.30u.

Contacten met familie en vrienden
Post:
Uitgaande post:
De medewerkers van De Morgenster zorgen ervoor dat de brieven van jouw kind dagelijks gepost worden.
Papier, enveloppen en postzegels worden door ons voorzien.
Inkomende post:
Brieven voor uw kind worden aan jouw kind bezorgd.
Om verwarring te voorkomen zet je duidelijk op de enveloppe voor wie de brief bestemd is:
naam en voornaam
OOOC De Morgenster
Smoorstraat 8
9250 Waasmunster
Achteraan schrijft u uw eigen naam en adres.
Bezoeken in ons centrum:
Bezoeken in het centrum worden altijd vooraf afgesproken. Wij houden er graag toezicht op wie wanneer
aanwezig is in De Morgenster. We zorgen er dan ook voor dat jouw kind in huis is en geen activiteiten
buitenshuis heeft.
Weekends – verblijven thuis:
Deze worden afgesproken met de mensen van het oriëntatieteam. Wanneer er een begeleiding is van de
jeugdrechtbank is een goedkeuring van de jeugdrechter nodig.
Telefonische contacten:
De kinderen en jongeren kunnen steeds vragen om te bellen, dit wordt steeds toegestaan tenzij het praktisch
niet haalbaar is (bijvoorbeeld tijdens het eten).
U kan zelf telefonisch contact opnemen met uw zoon of dochter.
Door activiteiten, uitstappen, gesprekken, … is het soms mogelijk dat u hen niet kan bereiken.
Als jouw kind gedurende de dag naar “De Knoop” (de vervangende dagbegeleiding) gaat, is hij of zij niet
bereikbaar tussen 9 uur en 15.30 uur.
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Wij vragen ook om tussen 17.30 en 18.30 niet te bellen om de avondmaaltijd niet te storen.
GSM/smartphone
Jongeren kunnen hun gsm’s en smartphones gebruiken in De Morgenster, mits ze zich aan een aantal
afspraken houden. De gsm mag niet gebruikt worden tijdens de activiteiten, maaltijden en ‘s nachts. Als de
gsm stoort, of men zich niet houdt aan de afspraken die voor iedereen gelden, wordt het gsm-gebruik
beperkt.
Gsm’s van kinderen die les volgen in de lagere school, worden overdag bijgehouden door de begeleiding.
Na het avondeten tot het moment dat jouw kind moet gaan slapen mag hij/zij zijn gsm bijhouden.
Bij +12 jarigen hangt het zelf bijhouden van hun gsm af van hun persoonlijk stappenplan (zie verder).
Er is telefonisch en via sms slecht bereik binnen De Morgenster. Je kan je kind het gemakkelijkst bereiken
via het vaste nummer van De Morgenster of via sociale media (apps Facebook, Messenger, Whatsapp, …)
Computer, laptops, tablets, …
In de leefgroepen staat een computer ter beschikking van de kinderen en jongeren.
Als jouw kind een eigen laptop, tablet, … meebrengt, ben je zelf verantwoordelijk voor eventuele schade en
diefstal.
We verwachten dat het toestel niet stoort in de leefgroep. Als dit wel stoort en men zich niet houdt aan de
afspraken die voor iedereen gelden, wordt het gebruik van het toestel beperkt.
Is jouw kind jonger dan 13 jaar dan mag het enkel op sociale netwerksites (Netlog, Facebook, …) na een
uitleg rond ‘mediawijsheid’ (hoe zorg je dat niet iedereen alles van jou kan zien, …) door één van onze
mediaverantwoordelijken.
Begeleiders houden toezicht op het computergebruik.
Het gebruik van de computer en het zelf bijhouden van je laptop, tablet, … voor +12 jarigen hangt af van
het persoonlijk stappenplan (zie verder).

Andere afspraken
De kamer
Iedereen heeft een eigen kamer en is zelf verantwoordelijk voor het net houden van zijn kamer.
De kinderen mogen hun kamer gezellig inrichten zodat het daar leuker wordt.
Deze kamer is de privéruimte van kinderen in De Morgenster. Anderen komen niet op de kamer zonder
toestemming. De begeleiders en huishoudsters komen soms op hun kamer om na te gaan of alles goed met
hen is, om dingen te bespreken, om de orde wat mee op te volgen, enz.
In volgende gevallen kan het zijn dat de begeleiding de kamer doorzoekt:
- Als er zorgen zijn rond veiligheid of gezondheid, of die van anderen
- Als er dingen gebeuren die wettelijk gezien niet mogen
We gaan hierover steeds in gesprek met je kind.
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Persoonlijke spullen
De kinderen en jongeren mogen hun eigen spullen bijhouden op hun kamer. Volgende zaken vragen we om
thuis te houden:
- Grote hoeveelheden geld
- Bankkaarten
- Waardevolle voorwerpen
Geef je deze zaken toch mee, dan ben je hier steeds zelf voor verantwoordelijk (bij diefstal, schade, …). Het
is ook mogelijk dat deze zaken door de begeleiding bijgehouden worden.
Deze zaken zijn verboden:
- Messen, scheermessen en andere scherpe voorwerpen
- Wapens
- Drugs en alcohol
Was en kledij
We vragen om kledij en schoenen steeds te naamtekenen. Dit maakt het makkelijker om de juiste kleding
aan de juiste persoon te bezorgen.
De was van de kleren wordt gedaan door de ouders, grootouders, …
Wanneer jij, de grootouders, … de was niet kunnen doen, kan deze in de Morgenster gebeuren.
Kledij van kinderen jonger dan 12 jaar wordt gewassen door de huishoudsters en begeleiders. Alle jongeren
uit het secundair onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor het wassen van hun kleding. Wanneer ze hier
hulp bij nodig hebben, kunnen ze dit steeds vragen aan de huishoudsters en begeleiders.
School
Wij motiveren jouw kind om naar school te gaan. Indien jouw kind niet naar school kan of mag gaan, neemt
het verplicht deel aan de dagbesteding in “De Knoop”.
Huiswerk wordt na schooltijd steeds gemaakt. Jouw kind kan steeds om hulp vragen. De agenda wordt elke
dag getekend door de begeleiding.
Maaltijden
Wanneer jouw kind aangepaste voeding (halal, Kosjer, vegetarisch, …) nodig heeft, houden wij hier rekening
mee. In de week koken onze huishoudsters, in het weekend (en soms ook op andere momenten) wordt er
door de begeleiders zelf gekookt.
Fietsen
Tijdens het verblijf van jouw kind kan er aan hem/haar een fiets toegewezen worden die jouw kind mag
gebruiken. Deze fietsen moeten steeds op het terrein blijven (tenzij anders afgesproken).
Als jouw kind een fiets nodig heeft voor gebruik buiten De Morgenster, dan kan dit. Voor een fiets met slot
betaal je een waarborg van 25€.
Medische zorgen
Wij werken samen met een huisarts uit de buurt.
Jouw kind kan beroep doen op jullie eigen huisarts maar wij staan niet in voor het vervoer.
De begeleiders houden de medicatie bij. Medicatie voorgeschreven door een dokter moet steeds genomen
worden.
Meisjes houden hun pil (anticonceptie) zelf bij.
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Kinderen en jongeren die ziek zijn en niet naar school kunnen, nemen geen deel aan de dagbesteding.
Tieners blijven op hun kamer, kleinere kinderen blijven doorgaans onder toezicht in de leefgroep.
Roken
Kinderen mogen niet roken.
In de Morgenster mag er pas gerookt worden vanaf 14 jaar met toestemming van de ouders.
Vanaf 16 jaar heeft jouw kind geen toestemming meer nodig.
Er mogen geen sigaretten en aanstekers op de kamer omwille van brandgevaar! Voor het slapengaan worden
sigaretten en aanstekers afgegeven. In de gebouwen van de Morgenster wordt er door niemand gerookt. Er
kan enkel buiten (met een assenbak) op de afgesproken plaats gerookt worden.
Alcohol
Er mag geen alcohol meegebracht worden naar de Morgenster. Jongeren jonger dan 16 jaar mogen geen
alcohol drinken. Alcoholpops (zoals Breezer, Vodka Orange, …) en sterke drank zijn verboden voor -18jarigen.
Vanaf 16 jaar mag je in de Morgenster één licht alcoholisch drankje (1 glas wijn of 1 pintje) drinken tijdens
sommige activiteiten. De begeleider moet hiervoor zijn toestemming geven.
Relaties
Jongeren worden soms verliefd en experimenteren met relaties. We vinden het belangrijk om met
opgroeiende jongeren in het kader van hun relaties en seksuele ontwikkeling te spreken over hun emoties,
geaardheid, weerbaarheid, wat wel/niet kan, medische zorg, enz.
We brengen je als ouder op de hoogte indien jouw zoon/dochter en een andere jongere binnen De
Morgenster een koppeltje vormen.
Er kan over gesproken worden of knuffelen en kussen kan binnen De Morgenster, maar andere fysieke
(seksuele) handelingen kunnen niet binnen het centrum. We verwachten van de jongeren dat ze zich aan de
interne afspraken houden, indien niet worden vrijheden beperkt (zie stappenplan).
Slaapuur
Kleuters

19u30

1e leerjaar tem 9 jaar

20u00

10 jaar tem 11 jaar

20u30

12 jaar

21u00

Vanaf 13 jaar

21u30

Zakgeld
Elk kind vanaf 6 jaar die in de Morgenster verblijft krijgt wekelijks zakgeld. Wij houden het zakgeld bij.
Wanneer jouw kind zakgeld wil gebruiken, vraag het dit aan een begeleider.
Zakgeld
Van 6 tem 7 jaar

6,04 euro per maand
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Van 8 tem 11 jaar
Van 12 tem 13 jaar
Van 14 tem 15 jaar
Van 16 tem 17 jaar

Ongeveer 1,5€/week
12,02 euro per maand
Ongeveer 3€/week
24,04euro per maand
Ongeveer 6€/week
36.07 euro per maand
Ongeveer 9€/week
48.09 euro per maand
Ongeveer 12€/week

Beveiligingskamer
Indien jouw kind mensen rondom zich of zichzelf pijn doet of dingen kapot maakt, kan het tijdelijk
afgezonderd worden. Dit kan betekenen dat jouw kind naar zijn/haar kamer moet, maar ook dat jouw kind
in de beveiligingskamer afgezonderd wordt.
De beveiligingskamer is zodanig ingericht dat het kind zich niet kan kwetsen: met zachte muren, afgeronde
hoeken, geen deur- of vensterkrukken, een zachte kleur en een aangename temperatuur.
Niemand verblijft langer dan nodig in de beveiligingskamer. De begeleider komt minstens elke 5 minuten
eens kijken en blijft meestal naast de beveiligingskamer staan. Wanneer het kind weer rustig is, volgt er een
gesprekje met de begeleider.
Elke keer er iemand in de beveiligingskamer verblijft, noteren wij dit en word jij als ouder en eventueel je
consulent op de hoogte gebracht.
Stappenplan
Met het stappenplan willen we het beste in jouw kind naar bovenhalen. We willen uitgaan van zijn/haar
kunnen, sterktes en mogelijkheden. Dagelijks wordt jouw kind gescoord op een computerfiche. Afhankelijk
van de score die jouw kind na één week behaalt, krijg het meer vrijheid en keuzemogelijkheden.
Klachten
Het is mogelijk dat u op een bepaald moment niet akkoord bent met onze manier van werken.
U kan ons dan steeds uw bedenking of klacht bezorgen.
Dit kan op verschillende manieren:
- telefonisch
- mondeling
- via de post
- via het klachtenformulier in onze klachtenbus.
Een klachtenformulier kan u terugvinden op de laatste pagina in deze brochure en in de inkomhal. Daar
vindt u ook onze klachtenbus.
Zodra wij uw klacht ontvangen, gaan we samen met u op zoek naar een oplossing. U kan uw klacht ook
anoniem formuleren maar dan kunnen we niet garanderen dat we op uw klacht een antwoord kunnen
formuleren.

Als je nog meer informatie wil over welke rechten je kind heeft, kan je dit altijd opzoeken in de
brochure:
- De rechten van kinderen in de integrale jeugdhulp
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Belangrijke informatie omtrent de kinderbijslag
Indien je kind residentieel opgenomen wordt in een voorziening dan wordt het verblijf van jullie kind (voor
een gedeelte) betaald met de kinderbijslag van jullie kind.
De regel hiervoor is als volgt :
- als een kind in een voorziening verblijft op de laatste dag van de voorgaande maand, dan worden
2/3 van het bedrag van de kinderbijslag gestort aan het ministerie – hiermee worden (een deel) van
de verblijfskosten van jullie kind in “De Morgenster” betaald.
- Wat er met de rest, 1/3 van het bedrag van de kinderbijslag, gebeurd wordt beslist door de
jeugdrechter, of door de jeugdhulpregie. Ofwel krijgen jullie dit bedrag. Ofwel wordt er een
geblokkeerde rekening geopend op naam van jullie kind. Als jullie kind 18 jaar wordt zal hij of zij
het bedrag van die rekening automatisch krijgen.

Belangrijke informatie omtrent de belastingen
Als jouw kind geplaatst was, kan je als ouder een attest aanvragen om vermindering te krijgen bij de
belastingen, voor de dagen dat jouw kind niet thuis verbleef en geplaatst was in een voorziening voor
bijzondere jeugdzorg.
Dit is hetzelfde zoals bij de kinderopvang op school, in een sportkamp, … . Het verschil is echter dat je dit
als ouder zelf moet aanvragen.
Er zijn wel enkele voorwaarden :
-

Het moet gaan over een kind dat jonger is dan 12 jaar.
Het kind moet op jullie adres ingeschreven zijn.
2/3 van de kinderbijslag moet effectief gestort zijn aan het Fonds Jongerenwelzijn.
Er mag maar 11,20 euro per (geplaatste) dag afgetrokken worden.

Op basis van de voorwaarden die hierboven staan kan je een attest opvragen bij Jongerenwelzijn :
Agentschap Jongerenwelzijn
Tav Mevr Arlette Corbeels
Financieel beleidsmedewerker
Koning Albert II-laan 35 bus 35
1030 Brussel.
Hieronder vindt u een voorbeeldbrief.
Indien u hierover nog vragen hebt, kan je steeds contact opnemen met het begeleidingssecretariaat
(maandag en dinsdag). Je kan vragen naar Cathy Janssens.
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Agentschap Jongerenwelzijn
Tav Mevr Arlette Corbeels
Financieel beleidsmedewerker
Koning Albert II-laan 35 bus 35
1030 Brussel.

Betreft : attest voor uitgaven voor kinderopvang voor de inkomensbelastingen
Artikel 70 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor werknemers
Geachte,
Hierbij vragen wij een attest aan op basis van artikel 70 (aftrekbare uitgave voor kinderopvang). Mogen
wij u vragen het attest voor uitgaven voor kinderbijslag voor inkomensbelastingen op te sturen naar het
onderstaande domicilie adres.
Verklaring
Wij, de ouders van onderstaande jongere verklaren hierbij dat
Naam van de ouders :
Naam van het kind :
Geboortedatum :
Domicilie Adres :
In het “OOOC De Morgenster” verbleef van …………… tot …………….

Vriendelijke groet,
Ouders van ….
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Indien u over iets niet tevreden bent, kan u dit mondeling meedelen of via dit klachtenformulier. Vul het
in en steek het in de klachtenbus in de inkomhal of in de brievenbus. Maximaal binnen 14 dagen krijgt u
een antwoord op uw klacht.

KLACHTENFORMULIER
NAAM EN FAMILIENAAM:
DATUM:
OMSCHRIJF DE ONTEVREDENHEID:
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