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BENAMING EN DOELGROEP

De nieuwe STEM-academie Lubbeek-Lab organiseert tÍjdens het schooljaar naschoolse STE(A)M

workshops en in de schoolvakanties kampen in de Lubbeekse scholen, dit voor kinderen vanaf de 2du

kleuterklas tot en met het 6du leerjaar.

STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics.

ln onze workshops en kampen worden kinderen met wetenschappelijke experimenten en met

eenvoudige techniek- en elektriciteitsprojecten geprikkeld. Ze leren meer over verscheidene

wetenschappelijke principes zoals zwaartekracht, actie-reactie, elektriciteitskringen, optica,

chemische reacties, programmeren, robots, ...

De workshops en kampen worden bekendgemaakt via nieuwsbrieven van de school, de

gemeentelijke website, alle gemeentelijke infokanalen zoals FB en via de U|T-databank.

VERZEKERING

Voor alle kinderen is er een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen,

afgesloten bij Ethias.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich gedragen naar de richtlijnen van de lesgevers.

De polissen liggen ter inzage op het gemeentehuis.

KLACHTBEHANDELING

Ouders kunnen met hun vragen, opmerkingen of problemen terecht bij de lesgevers en de

coórdinator. Er is eveneens een emailadres : lubbeek-lab@lubbeek.be

Elke klacht zal discreet en efficiënt behandeld worden.



DEELNAMEBELEID

Voor elk deelnemend kind, moet jaarlijks een inschrijvingsformulier volledig worden ingevuld via

registratie in het online inschrijvingsprogramma. Je maakt een account aan en koppelt elk kind.

lnschrijvingen gebeuren via het online inschrijvingsplatform op de website van Lubbeek.

lndien er zich wijzigingen voordoen, dient men dit zo snel mogelijk te melden.

Wijzigingen en annuleringen zijn mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de werking. Deze

dienen steeds schriftelijk te gebeuren . Er zal eerst voorgesteld worden om de inschrijving te
verplaatsen naar een latere workshop of kamp, rekening houdend met de beschikbare plaatsen.

lndien de ouders dit niet wensen, wordt er overgegaan tot annulering en krijgen ze een deel van het
betaalde bedrag terug, namelijk:

- Bij annulatie uiterlijk L maand voor aanvang van de workshop/kamp wordt 75% van het
betaa lde bed rag terugbetaa ld.
- Bij annulatie uiterlijk L4 dagen voor aanvang van de workshop/kamp wordt 50% van het
betaa lde bedrag terugbetaald.

Vanaf 2 weken voor de aanvang van de werking zullen er enkel annuleringen gebeuren na

voorlegging van een medisch attest, waaruit blijkt dat het kind niet in staat is om deel te nemen aan

alle workshopssessies of het hele kamp. Weer zal er in eerste instantie voorgesteld worden om de

inschrijving te verplaatsen naar een latere workshop of kamp, rekening houdend met de beschikbare
plaatsen. lndien de ouders dit niet wensen, wordt er overgegaan tot annulering en krijgen ze het
betaalde bedrag terug met een vermindering van 25 euro voor administratieve kosten.

Let wel: ziekte of ongeval waardoor de deelnemer slechts een deel van de sessies afwezig is, geeft
geen aanleiding tot terugbetaling.

Het indienen van het medisch attest is slechts mogelijk tot één week na het beëindigen van de

werking, zo niet wordt er niet overgegaan tot terugbetaling.

Dit medisch attest wordt bezorgd aan de stemacademie Lubbeek-Lab met vermelding van het
rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder.

Alle medische attesten worden gedurende de loop van de workshops/het kamp verzameld. Na de

beëindiging van de hele reeks/kamp worden deze door de administratie van Lubbeek-Lab

overgemaakt aan de dienst financiën, die de terugbetaling regelt.

Lubbeek-Lab behoudt zich het recht om workshops of kampen te annuleren of te verplaatsen bij
onvoldoende inschrijvingen (<50% bezetting). Een annulatie door de organisator wordt steeds

volledig terugbetaald of de deelnemers krijgen de kans om zich voor een andere workshop of kamp

in te schrijven.

KINDEREN BRENGEN EN AFHALEN

Naschoolse workshops : de kinderen worden na schooltijd door de leerkrachten van STEM, door de

leerkrachten van de school of door de begeleiding van de Buitenschoolse Kinderopvang naar het
lokaal gebracht. Kinderen die na de workshop niet tijdig afgehaald worden door de ouders, worden



door de leerkracht van STEM automatisch naar de buitenschoolse opvang gebracht. Voor deze
opvang worden de ouderbijdragen aangerekend.

Kampen tijdens de vakantie: de ouders zorgen er zelf voor dat de kinderen op het kamp geraken en
komen deze tijdig halen. Er is geen opvang voorzien.

Kinderen die de workshop/het kamp zelfstandig mogen verlaten om naar huis te gaan, dienen
hiervoor schriftelijke toestemming te hebben van de ouders. De ouders bezorgen deze schriftelijke
toestemming aan Lubbeek-lab voorafgaand aan de start van de workshopreeks of het kamp.

G ELDELU KE BEPALI NG EN/BETALI NGSMODALITEITEN/OU DERBIJ DRAGEN

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de deelnemersbijdragen voor de

STEM-academie vast te stellen aan onderliggende voorwaarden:

- De deelnemersbijdrage dient billijk te zijn
- Er kan een korting van 50% (sociaal tarief) verkregen worden voor deelname aan de

activiteiten van de STEM-academie. Ouders die menen in aanmerking te komen voor sociaal
tarief, kunnen dit aanvragen. De voorwaarden om in aanmerking te komen vind je terug in
het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang.

FISCAAL ATTEST

Jaarlijks wordt er na de werking een fiscaal attest afgeleverd aan de personen die hierop recht
hebben. Een fiscaal attest kan slechts ontvangen worden mits het correct invullen van de gegevens in

het online inschrijvingsplatform. lndien de gegevens niet of incorrect worden doorgegeven zal er
geen fiscaal attest uitgereikt worden.

ZIEKTE OF ONGEVAL VAN HET KIND

Zieke kinderen worden niet opgevangen op de werking. lndien een kind ernstig ziek wordt op de

werking, worden de ouders gewaarschuwd.

ln noodgevallen of indien de fysieke toestand van het kind dit vereist wordt door de organisatie een
arts en/of de hulpdiensten -LL2 gewaarschuwd.

Wanneer de dokter dient te worden geraadpleegd, zijn de kosten van de raadpleging in eerste
instantie ten laste van de ouders.

ln geval van een ongeval dient het formulier van Ethias "Aangifteformulier, verzekering tegen

lichamelijke ongevallen" ingevuld te worden. Dit formulier is te verkrijgen op de gemeente.

OPZEGMODALITEITEN

Lubbeek-Lab behoudt zich het recht om een kind te weigeren bij ongewenst gedrag. ln dit geval

zullen er geen terugbetalingen gebeuren.



FOTOBELEID

Tijdens de workshops/kampen worden er niet-gerichte foto's gemaakt (bv. sfeerbeelden). Door

deelname verklaar je je impliciet akkoord dat deze gebruikt kunnen worden in gemeentelijke

publicaties.

Voor ger,ichte foto's (bv. close-ups) wordt er steeds expliciet toestemming gevraagd alvorens deze te
gebruiken in gemeentelijke publicaties.

ledereen heeft altijd het recht om een foto waar hij/zij (of zijn/haar kind) op staat te laten

verwijderen. Hiertoe kunnen ze zich wenden tot lubbeek-lab@lubbeek.be.


