Opvang korte vakanties
Tijdens schoolvakanties organiseert de gemeente Gingelom opvang van 7:00 tot 18:00 voor alle
schoolgaande kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar (van instapklas t.e.m. 6de leerjaar).
Je kan een overzicht van de opvangmogelijkheden voor het lopende schooljaar inkijken.
De kinderen worden tijdens de korte vakanties, de zomervakantie en tijdens het schooljaar
voorschools, naschools en op woensdagnamiddagen opgevangen door een team van
opvangbegeleiders en vrijwilligers.
Kinderen vanaf het 1ste leerjaar combineren de opvang met sportkampen die door de gemeente
georganiseerd worden.

OPGELET! Maak een account voor de registratie van
opvang (alsook voor zomeropvang, speelplein, schoolmaaltijden en
activiteiten in Gingelom)
Vanaf 01/09/2022 zullen allerlei diensten in onze gemeente met het programma I-ACTIVE werken voor het inschrijven,
registreren, factureren, …. van opvang voor korte vakanties (alsook van kinderopvang (kinderen vanaf 2,5 jaar), en activiteiten voor
jong en oud).
Maak éénmalig een account aan via voor je gezin via gingelom.i-active.be.
Verzamel alvast alle rijksregisternummers van jouw gezin.
Wij geven je even een stappenplan mee, zodat de registratie zeker lukt.
Maak dit account voldoende voor 01/09/2022 aan, want inschrijven, wijzigingen uitvoeren én gebruik maken van de opvang
kan pas na goedkeuring van jouw account!
Indien jouw kinderen gebruik maken van voor en/of naschoolse opvang is de aanmaak van een account noodzakelijk voor de
registratie van de opvangmomenten die gebeurt in de opvangplaats zelf.
De schoolmaaltijden en aanwezigheden in de opvang worden maandelijks via mail gefactureerd.
Heb je nog vragen?
Een medewerker van de dienst vrije tijd helpt je graag verder – 011 88 04 93 of 011 88 04 96 – vrijetijd@gingelom.be.
Voorwaarden
Procedure
Meebrengen
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Voorwaarden
Gelieve rekening te houden met volgende aandachtspunten:
 Er is een maximum aantal opvangplaatsen per dag bepaald.
 Gereserveerde opvangdagen worden gefactureerd.
 Breng kinderen tussen 7:00 en 09:30 of tussen 13:00 en 14:00.
 Een kind met ziektesymptomen is niet toegelaten. Wordt het ziek tijdens de opvang dan moet je jouw kind ophalen.
 Laat ons weten indien het kind besmet is en heeft deelgenomen aan de opvang.
Door in te schrijven, erken je als ouder/voogd jouw verantwoordelijkheid en respecteer je alle deelnamevoorwaarden.

Procedure
Online inschrijven voor herfst-, kerst-, krokus- en Paasopvang is verplicht!
De inschrijvingen worden afgesloten:
 1 week voor de start van de vakantie.
 Bij het bereiken van de maximumcapaciteit.

Meebrengen
 2 tot 3 tussendoortjes.
 Lunchpakket en drankje.
 Geef een kind dat nog een luier draagt reservekledij, luiers en vochtige doekjes mee.
 Kinderen uit het lager onderwijs brengen tijdens de krokus- en paasvakantie sportkledij mee. Zij nemen deel aan het
sportkamp.

Bedrag
Tariefreglement opvang:
 € 7,50 voor het 1ste kind.
 € 4,50 vanaf het 2de kind.
Voor speciale activiteiten tijdens de opvang, zoals bijv. een uitstap naar een speeltuin of een workshop, kunnen extra onkosten
aangerekend worden, met een maximum van de kostprijs van deze activiteit.

Contactinformatie
Dienst Vrije tijd
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom
011 88 04 93
vrijetijd@gingelom.be

Openingsuren
Vandaag open van 08:00 tot 12:00, van 17:00 tot 19:00
Morgen gesloten
Alle openingsuren

