Voor- & naschoolse opvang

Het gemeentebestuur organiseert voor- en naschoolse opvang in de Gingelomse scholen voor kinderen uit het
basisonderwijs. De kinderen worden voorschools, naschools, op woensdagnamiddag en tijdens vakanties opgevangen door een
team van opvangbegeleiders en vrijwilligers.
Je kan een opvangoverzicht van het huidige schooljaar inkijken.

OPGELET! Maak een account voor de registratie van voor- en naschoolse
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 voor- en naschoolse opvang (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.

Opvanguren en bereikbaarheid per locatie
De Groeiboog

Secretariaat

011 48 69 24

Borlo

0471 80 35 40

Voorschools vanaf 7:30

Naschools tot 17:30

Jeuk

0471 57 45 69

Voorschools vanaf 7:00

Naschools tot 18:00

Mielen

0471 51 32 99

Voorschools vanaf 7:00

Naschools tot 18:00

Secretariaat

011 88 45 82

Voorschools vanaf 7:00

Naschools tot 18:00

De Kleurenboom
Montenaken

0471 57 43 62

Niel

011 83 21 19

De Regent
Regent Gingelom

0476 21 03 78

Voorschools vanaf 7:30

Naschools tot 17:30

Secretariaat

011 88 23 24

Voorschools vanaf 7:00

Naschools tot 18:00

 Einde ochtendopvang: 15 min. voor de aanvang van de lessen.
 Aanvang avondopvang: 15 min. na het einde van de lessen.
De opvangbegeleiders registreren de opvangkinderen bij het toekomen in en het vertrekken uit de kinderopvang.
De kinderen dienen zich telkens aan te melden bij aankomst en vertrek uit de opvang.

Naschoolse opvang op woensdag
Tussen 12:20 en 13:30 worden alle kinderen met de bus vanuit hun school naar de centrale opvang te Jeuk gebracht.
Opvang woensdagnamiddag

De Groeiboog Jeuk

Houtstraat 117

Busbegeleider 0471 57 43 62

Opvang 0471 57 45 69

Naschools tot 18:00

Bedrag
De opvangkosten zijn opgenomen in het tariefreglement opvang.

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

