1 september 2014 veranderde er heel wat in de buitenschoolse opvang van kinderen.
Bijna alle kleuterscholen en lagere scholen in Houthalen-Helchteren werken samen met
gemeente en OCMW om opvang te organiseren.
De scholen stellen hun lokalen ter beschikking. Het lokale bestuur zorgt voor het
personeel en de eigenlijke organisatie.
Dit samenwerkingsverband met gemeente en OCMW werd positief onthaald door alle
scholen. Met deze vernieuwde aanpak bieden we immers aan elk kind tussen
3 en 12 jaar gelijke kansen. Het aanbod wordt voor iedereen hetzelfde: tarieven volgens
IBO-prijzen, vlotte bereikbaarheid van de locaties en kwaliteitsvolle opvang.

In welke scholen vind je gezamenlijke, georganiseerde opvang?
Op schooldagen en tijdens schoolvrije dagen?
Klim-Op en De Biekorf (Helchteren) ’t Sonnis (Sonnis)
Lillo’s Klavertje (Lillo)
De Schakel (Houthalen-Centrum)
De Lakerberg en Winterkapel (Laak)
De Kleine Kunstenaar en De Griffel
(Houthalen-Oost)

’t Centrum (Houthalen-Centrum)
Savioschool (Meulenberg)**
Park van Genk (Houthalen-Oost)*
Wijkschool Limbouw (Houthalen-Oost)**

* Voorschoolse opvang 1 week op voorhand te reserveren.
** Voor- en naschoolse opvang 1 week op voorhand te reserveren.

Tijdens de schoolvakanties?
Van 7 uur (op aanvraag vanaf 6.30 uur) tot 18 uur (op aanvraag tot 18.30 uur) kan
je op onderstaande plaatsen terecht:
•
•
•

De Biekorf in Helchteren
’t Centrum in Houthalen-centrum
De Kleine Kunstenaar en De Griffel in Houthalen-Oost

Openingsuren opvang

voorschools*

naschools*

Klim-Op en De Biekorf (Helchteren)

7 tot 8.30 uur

15.30 tot 18 uur

’t Sonnis (Sonnis)

7 tot 8.30 uur

15.30 tot 18 uur

Lillo’s Klavertje (Lillo)

7 tot 8.30 uur

15.30 tot 18 uur

’t Centrum (Houthalen-Centrum)

7 tot 8.10 uur

15.30 tot 18 uur

De Schakel (Houthalen-Centrum)

7 tot 8.30 uur

15.30 tot 18 uur

Savioschool (Meulenberg)

7 tot 8.30 uur

15.30 tot 18 uur

De Lakerberg en Winterkapel (Laak)

7 tot 8.30 uur

15.30 tot 18 uur

7 tot 8 uur

15.15 tot 18 uur

De Kleine Kunstenaar en De Griffel (Houthalen-Oost)

7 tot 8.30 uur

15.30 tot 18 uur

Wijkschool Limbouw (Houthalen-Oost)

7 tot 8.35 uur

15.40 tot 18 uur

Park van Genk (Houthalen-Oost)

*Voorschoolse opvang kan op schriftelijke aanvraag vanaf 6.30 uur.
Naschoolse opvang kan op schriftelijke aanvraag tot 18.30 uur

schoolvrije dagen en schoolvakanties

prijs per ½ uur
(per kind)

volle dag (per kind)
meer dan 6 uren per
dag

halve dag (per kind)
3 tot 6 uren per dag

1/3 dag (per kind)
minder dan 3 uren
per dag

1 kind van het gezin in de opvang

1,07 euro

13,99 euro

7 euro

4,65 euro

1 kind van het gezin in de opvang
sociaal tarief*
(= 35% van de normale bijdrage)

0,38 euro

4,90 euro

2,45 euro

1,63 euro

meerdere kinderen van het gezin
tegelijkertijd in de opvang
(25% korting )

0,80 euro

10,49 euro

5,25 euro

3,49 euro

meerdere kinderen van het gezin
tegelijkertijd in de opvang
sociaal tarief*
(= 35% van de normale bijdrage)

0,28 euro

3,67 euro

1,84 euro

1,22 euro

Bereken jouw bijdrage.

*Om van het sociaal tarief te genieten, moet je een attest
‘verhoogde tegemoetkoming’ van jouw mutualiteit kunnen voorleggen.

Info

Marc Hermans,
groepscoördinator kinderopvang:
t 011 49 23 61, marchermans@houthalen-helchteren.be
Sophie Neyt & Patricia Vincken
coördinatoren buitenschoolse kinderopvang:
t 011 49 23 63, sophieneyt@houthalen-helchteren.be
patriciavincken@houthalen-helchteren.be
www.houthalen-helchteren.be/buitenschoolseopvang

v.u. Alain Yzermans, Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Ouderbijdrageregeling

schooldagen

