Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door Landelijke Kinderopvang die hiervoor, in samenwerking
met de gemeente, verschillende kinderbegeleidsters in dienst hebben. De opvang is volledig onafhankelijk van
de school, waardoor een inschrijving bij de opvang zelf vooraf dan ook noodzakelijk is. Hiervoor kan u best
contact opnemen met de verantwoordelijke via de onderstaande gegevens;
Kim Thiry
Verantwoordelijke Kinderopvang
IBO Hoegaarden
kloosterstraat 29/2, 3320 Hoegaarden
016/76.56.59 of lkhoegaarden@landelijkekinderopvang.be

Waar?
De buitenschoolse opvang gebeurt in de lokalen van het dienstencentrum ‘De Polder’, Kloosterstraat 29 bus 2
te Hoegaarden. De kinderen worden ’s morgens door de kinderbegeleidsters naar de school gebracht en ’s
avonds door de leerkrachten tot in de opvang begeleid. Dit gebeurt afhankelijk van de locatie te voet of met
een speciale busdienst.
In enkele wijkschooltjes voorzien wij ook opvang ter plaatsen, dit kan u bij de directie navragen.

Openingsuren
Op schooldagen is er buitenschoolse opvang volgens onderstaand uurrooster:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Voor school

07:00 → 08:30

07:00 → 08:30

07:00 → 08:30

07:00 → 08:30

07:00 → 08:30

Na school

15:45 → 18:30

15:45 → 18:30

12:15 → 18:30

15:45 → 18:30

15:15 → 18:30

Op schoolvrije dagen en in vakanties wordt de opvang doorlopend verzorgd van 7u tot 18.30 uur, inclusief een
uitgebreid activiteitenaanbod.

Tarieven
Voor 1 gebruiker:

1.04 euro per begonnen half uur
4.86 euro voor een derde van een dag
7,33 euro voor een halve dag (van 3 tot 6 uur aanwezigheid)
14.62 euro voor een hele dag (meer dan 6 uur aanwezigheid)

Er is een vermindering voorzien voor gezinnen waarvan meer dan één kind ingeschreven is en tegelijk gebruik
maakt van de opvang. Voor alle kinderen van hetzelfde gezin zijn de tarieven dan:
0.78 euro per begonnen half uur
3,65 euro voor een derde van een dag
5,50 euro voor een halve dag
10,97 euro voor een hele dag
Wij beschikken ook over een sociaal tarief, hiervoor kan u contact opnemen met de verantwoordelijke. Zij
bekijkt dan graag of dit voor jullie gezinssituatie mogelijk is.


Onze sluitingsdagen kan u terugvinden op onze jaarlijkse kalender, net als de momenten waarop
de online inschrijvingen voor vakanties en schoolvrije dagen van start gaan.



Alle verdere informatie kan u via de verantwoordelijke van de opvang zelf verkrijgen. Maak gerust
een afspraak zodat wij voldoende tijd kunnen vrijmaken.

