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Zoek je buitenschoolse opvang in Puurs, Kalfort, Breendonk, Liezele of Ruisbroek?
Gemeente Puurs-Sint-Amands organiseert buitenschoolse kinderopvang voor kleuters en lagere schoolkinderen.
Er zijn twee systemen:
 korte opvang
 lange opvang
Inschrijven voor beide systemen doe je via de webwinkel.
1. Korte opvang
Heeft je kind maar even opvang nodig na schooltijd? Maak dan gebruik van de korte opvang.
Vrijwilligers, aangestuurd door medewerkers van dienst Samenleven, vangen je kind op tot jij er bent:
 o p maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van einde schooltijd tot 17.00 uur
 op woensdag: geen korte opvang
In deze scholen organiseren we korte opvang:
Opvang

Straat

Gemeente

Telefoonnummer (enkel
bij noodgevallen)

De Krinkel

Ruisbroekdorp 38

Ruisbroek

0491 99 02 56

Sint Carolus

Kloosterstraat 1

Ruisbroek

0492 19 36 20

Sjabi

Begijnhofstraat 8

Puurs

0492 19 36 21

Liezele

Turkenhofdreef 2

Liezele

0492 19 36 19

De
Regenboog/Twinkelveld

Coolhemveldstraat 3

Kalfort

0492 19 36 17

Klavertjevier

Breendonk-Dorp 94

Breendonk

0492 19 36 18

2. Lange opvang
Haal je je kind pas op na 17.00 uur? Of heb je opvang nodig op woensdagnamiddag? Maak dan gebruik van de lange
opvang.
De lange opvang vindt plaats op 3 verschillende locaties en is geopend tot 18.30 uur.
Kinderbegeleid(st)ers halen je kind af op school en begeleiden het naar de opvanglocatie. Afhankelijk van de
afstand gaan ze:
 te voet
 met de Sloeberbus
Opvang

Straat

Gemeente

Telefoonnummer (enkel bij
noodgevallen)

De Sloeber Puurs

Fortbaan 9

Puurs

03 203 29 85

De Sloeber Ruisbroek

Kerkstraat 34

Ruisbroek

03 886 71 17

De Sloeber Breendonk

Beenhouwerstraat 3

Breendonk

03 886 99 86

's Morgens is je kind welkom vanaf 7.00 tot 8.00u. Aansluitend brengen de kinderbegeleiders je kind naar school.
Op woensdagnamiddag worden de kinderen van Breendonk en Ruisbroek tegen 14u naar de locatie in Puurs
gebracht. Vanaf 14u kunnen alle kinderen daar afgehaald worden.
Ook op schoolvrije dagen is er opvang wanneer er minstens 4 kinderen ingeschreven zijn.
Is er een schoolvrije dag in verschillende scholen? Dan vindt de opvang plaats in de Sloeber Puurs. Let op: schrijf je
kind minstens een week op voorhand in!
Ook tijdens vakanties vindt de opvang plaats in de Sloeber Puurs van 7.00 tot 18.30 uur.
Tussen 25/12 en 2/01 en op feest- en brugdagen wordt er geen opvang voorzien.

Aandachtspunten:
 Schrijf je kind zeker in.
Is je kind niet ingeschreven? Dan gaat het automatisch naar de lange opvang en rekenen we een boete van 3
euro aan.
 Reserveer de korte opvang enkel via de dienst Samenleven en niet via de school.

Voorwaarden
 Je vult in de webwinkel de kindfiche in vóór het eerste opvangmoment
 Je reserveert elk opvangmoment vooraf in de webwinkel.

Procedure
1. Reserveer elk opvangmoment
Surf naar de webwinkel en maak je keuze:
BELANGRIJK! Log in onder de account van het gezinshoofd om alle gezinsleden te kunnen inschrijven!
vooropvang: reservatie mogelijk tot 6.00 uur 's ochtends de dag zelf
naopvang: reservatie mogelijk tot 15.00 uur de dag zelf

woensdagnamiddag: reservatie mogelijk tot 11.00 uur de dag zelf
2. Vul je persoonlijke geldbeugel met het maximum verschuldigde bedrag
De afrekening gebeurt nadien, afhankelijk van hoelang je kind in de opvang blijft.
Bijvoorbeeld:





Je betaalt 3 euro voor een reservatie korte opvang. Dat bedrag betaal je op voorhand via de webwinkel.
Het betaalde geld komt in je persoonlijke geldbeugel terecht. De afrekening gebeurt nadien, afhankelijk van
hoelang je kind in de korte opvang blijft.
Je betaalt 1 euro per begonnen halfuur.



Je gebruikt bij nieuwe reservaties het resterende geld in je geldbeugel. Eventueel betaal je bij met de
bankkaart.



Is je kind niet ingeschreven? Of haal je het te laat op? Dan betaal je een boete van 3 euro. Die afrekening
gebeurt ook via je geldbeugel.

3. Annuleren gereserveerde opvangmomenten
Ouders zijn verplicht opvangmomenten van hun kinderen te annuleren indien deze niet meer nodig zijn. Deze
annulaties zijn kosteloos indien ze tijdig gebeuren:
 Voor ochtendopvang, schoolvrije dagen en vakantiedagen kan dit voor 7u ’s ochtends van het gereserveerde
opvangmoment.
 Voor lange opvang kan dit voor 15u van het gereserveerde opvangmoment.
Voor kinderen met een reservatie voor lange opvang tijdens schooldagen die toch niet komen opdagen, rekenen we
een boete van 3 euro per kind aan, behalve:



bij ziekte (bewijs met medisch attest, dit moet binnen de 48 uur aan de organisatie bezorgd worden)



bij een overlijden in de familie (bewijs met overlijdensbericht)

Voor kinderen met een reservatie voor een vakantiedag of schoolvrije dagen die toch niet komen opdagen, rekenen
we een boete van 3 euro aan, behalve:
 bij ziekte (bewijs met medisch attest)


bij een overlijden in de familie (bewijs met overlijdensbericht)

Indien je kind is ingeschreven voor de korte opvang en je toch tijdig je kind kan afhalen na schooltijd, wordt er geen
boete aangerekend!
Ervaar je problemen? Vul dit Webformulier dan in of neem telefonisch contact op met de dienst Samenleven via 03
203 27 77.

Meebrengen
Geef je kind een lunch en tussendoortje mee. Water (plat en bruis) is aanwezig.
Op woensdag, schoolvrije dagen en vakantiedagen wordt er 's middags soep voorzien.

Bedrag
Voor elke reservatie die je maakt in de webwinkel, wordt per opvangmoment en per kind een bedrag in bewaring
gegeven in de geldbeugel:


vooropvang

inwoners

: 3,00 euro

niet-inwoners: 3,75 euro



korte opvang:

inwoner

: 3,00 euro

niet-inwoners: 3,75 euro


lange opvang:

inwoners

: 6,00 euro

niet-inwoners: 7,50 euro


woensdagnamiddag:

inwoners

: 9,00 euro

niet-inwoners: 11,25 euro
De afrekening gebeurt nadien, afhankelijk van hoelang je kind in de opvang blijft. De tarieven zijn:
schooljaar:


inwoners

: 1,00 euro per begonnen halfuur



niet-inwoners: 1,25 euro per begonnen halfuur

schoolvrije dagen/vakantie:
minder dan 3 uur:


inwoners



niet-inwoners: 4,40 euro

3 tot 6 uur:
inwoners



: 3,90 euro

: 5,80 euro

niet-inwoners: 6,70 euro

meer dan 6 uur:


inwoners

: 10,30 euro



niet-inwoners: 12,90 euro

Verminderd tarief
Bij gelijktijdige aanwezigheid van kinderen uit hetzelfde gezin krijg je 25% korting op het totaalbedrag van die dag.
Deze korting wordt na de opvangdag toegepast via de afrekening in je geldbeugel.
Sociaal tarief
Je kan een sociaal tarief aanvragen bij de sociale dienst. Wens je hierover meer informatie? Neem dan gerust contact
op met de dienst Samenleven (tel. 03 203 27 77) of met de Sociale Dienst (tel. 03 203 27 00).

Regelgeving
 Huishoudelijk reglement BKO De Sloeber
 Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een kwaliteitslabel
 Huishoudelijk Reglement

Aandachtspunten
Bij problemen met je inschrijving kan je dagelijks tot 15u (woe tot 11u) je inschrijving telefonisch reserveren.
Dienst Samenleven is dagelijks telefonisch bereikbaar van 9u tot 12u00 en van 13u30 tot 16u op het nummer 03 203

27 77 of via desloeber@puursam.be

Bijkomende informatie
Platform voor onze BKO-vrijwilligers.
Ik schrijf nu in

Contactinformatie
JOC Wijland
Puurs
Fortbaan 9
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Sociaal Huis Puurs
Sociaal Huis Puurs
Palingstraat 48
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 09:00 tot 12:00
Alle informatie
een website door Tobania

