
Alle reserva	es en annula	es worden digitaal door de ouders 

gedaan. 

 

• Schooldagen:  

 Reserveren: ten laatste op donderdag voor 17.30 uur voor 

de week erna. 

 Annuleren: een werkdag ervoor voor 9.30 uur 

• Schoolvrije dagen:  

 Reserveren: minstens een week ervoor 

 Annuleren: een werkdag ervoor voor 9.30 uur 

• Korte vakan�es:  

 Reserveren: na vorige vakan	e tot 10 dagen ervoor 

 Annuleren: een week voor de opvangdag 

• Grote vakan�e: 

 Reserveren: na vorige vakan	e tot 3 weken voor  

 1 juli en tot 3 weken voor 1 augustus 

 Annuleren: een week voor de opvangdag 

Telefoon: 013 390 500  

  

E-mail: 

buitenschoolse.opvang@lummen.be 

Administratief Centrum 

Gemeenteplein 13 

3560 Lummen 

BUITENSCHOOLSE 

KINDEROPVANG 

G E M E E N T E L I J K E  

B U I T E N S C H O O L S E  O P V A N G   

“ ‘ T  S J A M A J E E K E ”  

VOOR KINDEREN VAN  

2,5 JAAR TOT 12 JAAR 

OPVANG NODIG? 

Voordat je kind de eerste maal naar de opvang komt 

moet je je kind inschrijven bij de administra	eve dienst 

van de buitenschoolse opvang op één van de  

inschrij"eurzen. (3 keren per jaar) 

Documenten nodig: 

• Inschrijvingsformulier + huishoudelijk reglement  

invullen + ondertekenen. 

• Een bewijs van gezinssamenstelling meebrengen  

indien je niet in Lummen woont. 

Als het dossier volledig in orde is ontvang je via mail je 

logingegevens en wachtwoord van i-school 

(=noreply@i-school.be). 

 
 
 

 

RESERVEREN EN ANNULEREN 

ADMINISTRATIE 

Coördinator 

Diane Renders 

 

Administra�e 

Be/y Germeys 

Marina Mullens 

Ann Maris 

 

Om je kind een beetje te laten wennen is het fijn als je 

eens op bezoek komt in de loca	e en samen met je kind 

de ruimte verkent, kennis maakt met de  

begeleidsters, de andere kinderen, …. 

Editie juli 2017 



In de buitenschoolse kinderopvang hebben kinderen 

al	jd de vrije keuze 

tussen vrij spel en 

begeleide ac	viteiten, 

tussen spelen in groep 

of alleen, tussen  

spor	eve of uitgelaten 

spelletjes en eerder 

rus	ge ac	viteiten, 

kunnen huiswerk maken in de opvang of thuis,… 

 

Wij proberen in onze opvangcentra een grote verschei-

denheid aan speelgoed en een groot  aanbod van ac	vi-

teiten te brengen, dit in een veilige en gezellige omge-

ving waar uw kinderen zich thuis kunnen voelen. 

 

Na een hele dag s	lzi/en in de klas, hebben ze vooral 

behoe9e aan bewegingsvrijheid in de 

frisse lucht!  Het gras is niet al	jd droog, zodat schoenen 

en kleren erg vuil kunnen worden.   

Geef daarom 	jdens de  vakan	edagen speelkleren en 

rubberen laarzen mee,  eventueel een opvouwbaar re-

genjasje, alles voorzien van hun naam. 

Als je wil kan je dit in de 

opvang laten liggen. 

 

Het is toch veel  

plezanter te ravo/en 

zonder je zorgen te  

maken over je kleren! 

 

OPVANGCENTRA 

Centrum  Pastoor Frederickxstraat 11   013 390 505

 centrale opvang  

 	jdens alle vakan	es 

 

Geneiken Geneikenstraat 15 013 390 506 

 

Linkhout Kerkhofstraat 5 013 390 507 

 

Meldert Pastorijstraat 24/00.1 013 390 508 

 

Genenbos Genenbosstraat 86/0.1 013 390 509 

 

OPENINGSUREN 

‘s Morgens: van 7.00 uur tot school	jd 

‘s Avonds: na de schooluren tot 18.30 uur 

Schoolvrije   

dagen:  opvang gedurende de hele dag 

 

Op vraag van de ouders kan de opvang ‘s morgens een 

half uur eerder of ‘s avonds een half uur langer geopend 

worden. 

Op schooldagen is er opvang 
voor en na de schooluren en 
op woensdagnamiddag 

TARIEVEN 

 

Opvangtarieven voor- en na de schooluren = 

-  1,10 EUR per aangevangen half uur per kind 

 

Op schoolvrije dagen en vakan	edagen 

- 1,10 EUR voor korte aanwezigheden 

- 3,85 EUR voor een aanwezigheid van < 3 uren  

- 5,50 EUR voor een aanwezigheid vanaf 3 tot 6 uren  

- 11,00 EUR voor een aanwezigheid van > 6 uren  

 

Inschrijvingskosten = 10,00 EUR 

Kind wordt afgehaald na slui	ngs	jd = 15,00 EUR 

Jaarlijkse uitstap (niet verplicht) =            12,00 EUR 

                                                                            + ouderbijdrage   

BEGELEIDSTERS 

 

• Om de kinderen op een fijne manier te animeren zijn er 

momenteel 32 begeleidsters opgeleid en aangeworven 

voor de verschillende centra.   

• Per begeleidster mogen er maximum 14 kinderen aan-

wezig zijn. 

• Zij begeleiden de kinderen van en naar school en heb-

ben hiervoor het diploma “Gemach	gd  

opzichter” behaald en een EHBO-a/est. 

• Begeleidsters mogen enkel kinderen meenemen van de 

school naar de opvang indien de kinderen 

vooringeschreven zijn.   

• Indien kinderen afgehaald worden door anderen dan 

hun ouders, of indien kinderen alleen naar huis 

mogen, geef je dit schri9elijk door aan de  

begeleidsters. 

  


