
 RESERVATIE 
      

WWW.I-SCHOOL.BE/LOGIN

Via het ONLINE systeem i-School reserveer je 
opvangdagen.

Ouders die NIET over de mogelijkheid beschikken 
om online te reserveren/annuleren, kunnen hiervoor 
terecht bij Team Buitenschoolse Kinderopvang.

RESERVEREN en ANNULEREN is mogelijk:

Kosten worden aangerekend voor:
- aanwezigheid zonder reservatie;
- afwezigheid zonder tijdige annulatie;
- annulatie na uitputting 8 jokers* (vakantiedagen);
- niet tijdige annulatie of reservatie na uitputting 
 3 sorrykaarten* (schooldagen).

* per kalenderjaar

Meer informatie hieromtrent vind je terug in het huis-
houdelijk reglement.

’t Klim-Op-Ke
Kwaliteitsvolle, buitenschoolse 
kinderopvang voor kinderen van 
de kleuter- en lagere school

Zoals de zon de bloemen kleurt,
kleuren kinderen je hart!

 TARIEVEN 2021

Voor en na school: € 1,31 per begonnen half uur.
• gezond tussendoortje tijdens schooljaar: € 0,60/stuk
•  water is altijd inbegrepen

Schoolvrije dagen/vakanties:
• minder dan 3 uur: € 4,93
• halve dag (3 uur tot 6 uur): € 7,44
• volle dag (meer dan 6 uur): € 14,83
• water, tussendoortjes, soep: inbegrepen

Kortingen
• 25%: bij gelijktijdige opvang van minstens 2 kinderen 
  uit hetzelfde gezin
• 50%: sociaal tarief is, op aanvraag, mogelijk voor 
  lage inkomens

Fiscale aftrekbaarheid
De kosten van de aanwezigheden zijn fiscaal aftrekbaar.

 INSCHRIJVING

Inschrijven kan via volgende stappen:
Stap 1:  maak je inschrijvingsdossier online aan via 
 www.i-school.be/Heusden-Zolder/registreren 

of neem contact op met Team Buitenschoolse 
Kinderopvang.

Stap 2:  schrijf je in voor een informatie- en inschrij-
vingsmoment.

Rondleiding/kennismaking met de opvang is mogelijk 
na afspraak in de opvanglocatie.

 CONTACT

Team Buitenschoolse Kinderopvang
Kerkenblookstraat 7, 3550 Heusden-Zolder
011 45 61 58 
kinderopvang@heusden-zolder.be
www.heusden-zolder.be/bko

OPVANGMOMENT TOT UITERLIJK

Schooldagen • Vroege opvang (tussen 6.30 uur 
en 7 uur): 

   dag vooraf 12 uur

• Voorschools:  
   6 uur ’s morgens op de dag zelf

• Naschools: 
  14.30 uur op de dag zelf

• Woensdagnamiddag: 
  11 uur op de dag zelf

Vakanties &
schoolvrije 
dagen

Reservatieperiode per 
schoolvakantie
! Vrije of vrijgekomen plaatsen kunnen 
nog ONLINE worden gereserveerd tot 
8 uur ’s morgens van de dag zelf.
Annuleren is mogelijk tot de 
opvangdag zelf 8 uur.



 VOOR WIE

’t Klim-Op-Ke richt zich op schoolgaande kinderen van 
2,5 tot 12 jaar, die wonend of schoolgaand zijn in de 
gemeente Heusden-Zolder. 
Tijdens vakanties zijn de plaatsen voorbehouden voor 
kinderen met minstens 1 ouder wonend in de gemeente 
Heusden-Zolder.

 ‘T KLIM-OP-KE BIEDT AAN 

• spel en ontspanning, zonder verplichting;
• zorg en aandacht, ook individueel;
• continuïteit, het hele jaar door met een vaste ploeg 
 enthousiaste medewerkers;
• een ontmoetingsplaats voor kinderen; 
• opvang die uitnodigt tot spel, creativiteit, ontspanning 

en huiselijkheid.  

 WANNEER

Op schooldagen
• voorschools: vanaf 7 uur(*) 
• naschools en woensdagmiddag: tot 19 uur

Op schoolvrije dagen en schoolvakanties
• doorlopend van 7 uur(*) tot 19 uur

(*) vroege opvang tussen 6.30 uur - 7 uur:  apart te 
reserveren in i-School.

XXL
Mogelijkheid tot opvang vanaf 5.30 uur en opvang tot 23 
uur door samenwerking met buitenschoolse opvang XXL, 
het project flexibele opvang van stad Beringen.

 SAMENWERKING

Met het oog op het aanbieden van optimale kansen aan 
kinderen, werkt ’t Klim-Op-Ke samen met de scholen en 
andere vrijetijdsinitiatieven.
Meer weten?  Team Buitenschoolse Kinderopvang – 
011 45 61 58.

 OPVANGLOCATIES

’t Klim-Op-Ke heeft 5 opvanglocaties: 

 ZOLDER  Beekbeemdenhof 2 - 011 45 61 56 

Voor- en naschoolse opvang: voor kinderen school-
gaand in Zolder.
Verplaatsing: te voet (Beekbeemden) / met de bus 
(Molenholleke & Dalton).

Woensdagnamiddag: centrale opvang voor kinderen 
schoolgaand in Zolder en Bolderberg.

Schoolvakanties en schoolvrije dagen 

 HEUSDEN Kerkenblookstraat 7 - 011 45 61 59 

Voor- en naschoolse opvang: voor kinderen school-
gaand in Heusden, Ubbersel & Eversel. 
Verplaatsing: te voet (Brug, Toverfluit Heusden) / met de 
bus (Springplank Eversel & wijkschool Ubbersel).

Woensdagnamiddag: centrale opvang voor kinderen 
schoolgaand in Heusden, Ubbersel, Eversel, Viversel en 
Boekt.

Schoolvakanties en schoolvrije dagen 

 BERKENBOS Schansstraat 161- 011 82 41 72

Voor- en naschoolse opvang: voor kinderen school-
gaand in Berkenbos.
Verplaatsing: te voet (Pagadder, lagere school Berkenbos) / 
met de schoolbus (Schans).

Woensdagnamiddag: voor kinderen schoolgaand in 
Berkenbos.

Schoolvakanties en schoolvrije dagen 

 

 BOEKT Reitveld z/n - 011 60 66 49

Voor- en naschoolse opvang voor kinderen 
schoolgaand in Boekt & Viversel. 
Verplaatsing: te voet (basisschool Boekt) / 
met de bus (St.-Jan Berchmans Viversel).

Korte woensdagmiddagopvang (tot 13.15 uur) 
voor de kinderen schoolgaand in Boekt. 

Woensdagnamiddagopvang tot 19 uur in 
opvanglocatie Heusden. 
Busvervoer vanuit Boekt naar Heusden: 
12.35 uur. 
Busvervoer vanuit Viversel: 12.25 uur. 

 BOLDERBERG Kluisstraat 15 bus 1- 011 23 40 77

Voor- en naschoolse opvang voor kinderen 
schoolgaand in Bolderberg.
Verplaatsing: te voet.

Korte woensdagmiddagopvang (tot 13.15 uur). 

Woensdagnamiddagopvang tot 19 uur in 
opvanglocatie Zolder. 
Busvervoer naar Zolder: 13 uur. 

Kinderen van andere scholen kunnen gebruik 
maken van de opvang indien de school of 
ouders instaan voor het vervoer


