
 
 
 
 

 

OPVANG VAN SCHOOLKINDEREN TIJDENS DE PAASVAKANTIE 
 
Ook tijdens de paasvakantie zal noodopvang voor schoolkinderen georganiseerd worden, rekening 
houdend met de coronamaatregelen. 
 
Het basisprincipe is nog steeds dat de kinderen zoveel mogelijk thuis blijven. Voor wie dit echt onmo-
gelijk is, wordt noodopvang voorzien. Zoals altijd tijdens de vakanties zullen de medewerkers van het 
gemeentelijk IBO de kinderen begeleiden, al kunnen nu ook leerkrachten ingezet worden indien er te 
weinig IBO-begeleiders beschikbaar zouden zijn. 
 
1) NOODOPVANG VOOR WIE ? 
 

- Kinderen van ouders die in een cruciale sector werken (zorg, veiligheid, distributie) en kinderen in 
een kwetsbare situatie hebben voorrang. 

- Kinderen van ouders die onmogelijk kunnen thuiswerken én geen andere passende opvangmoge-
lijkheid hebben, kunnen ook worden toegelaten. 

- Zieke kinderen zijn niet toegelaten.  

 
2) NOODOPVANG WAAR ? 
 
De noodopvang van de leerlingen van Vrije Basisschool Houtvenne zal ook tijdens de paasvakantie 
in de school blijven doorgaan.  
 
Kinderen die in eenzelfde schoolomgeving naar school gaan, moeten ook naar eenzelfde opvangloca-
tie gaan, om de uitwisseling van ziektekiemen tussen vaste groepen van kinderen ('contactbubbels') 
te vermijden. Het is dus verboden om leerlingen van verschillende scholen samen onder te brengen 
in IBO-locaties, zoals dat meestal gebeurt tijdens de vakanties. In overleg met de scholen is daarom 
volgende regeling getroffen:  
 
- Leerlingen van GBS Hulshout, vesting Grote Baan worden opgevangen in vesting Grote Baan. 
- Leerlingen van GBS Hulshout, vesting Strepestraat worden opgevangen in vesting Strepestraat. 
- Leerlingen van Vrije Kleuterschool De Toverdoos worden opvangen in De Toverdoos. 
- Leerlingen van Vrije Basisschool De Schatkist worden opvangen in IBO-locatie Westmeerbeek. 
- Leerlingen van Vrije Basisschool Houtvenne worden opgevangen in Vrije Basisschool Houtvenne. 
 
Kortom, leerlingen van de Schatkist gaan naar IBO Westeerbeek. Alle andere kinderen moeten naar 
hun eigen schoolsite. 
 
Voor kinderen die in een andere gemeente naar school gaan (Heist, Herselt, Westerlo, ... ) dient het 
lokaal bestuur van de betreffende gemeente de opvang te regelen. 
 
3) INSCHRIJVEN EN AFMELDEN 
 
Er zal begeleiding voorzien worden op elk ogenblik dat er minstens 1 kind inschreven is voor de nood-
opvang. Het is echter mogelijk dat er doorgaans heel weinig of geen kinderen zullen zijn. Om te ver-
mijden dat u voor een gesloten deur staat, of dat begeleiders onnodig naar de noodopvang komen, 
vragen we u om zoals steeds in te schrijven of af te melden (annuleren). 

 



 
De vertrouwde werkwijze van het gemeentelijk IBO bij het inschrijven voor opvang tijdens schoolva-
kanties wordt grotendeels gevolgd: 
 
- De inschrijvingen vinden plaats tussen maandag 30 maart en vrijdag 3 april tot 12 uur. Maakt u 

zich niet ongerust als u dit laattijdig vernam. De noodopvang wordt gegarandeerd voor wie het echt 
nodig heeft. 

 
- Wij verzoeken u om het inschrijvingsformulier per e-mail te verzenden naar 
 kinderopvang@hulshout.be of in de brievenbus te stoppen, rechts naast de hoofdingang van het 

OCWM, Grote Baan 264. De deur van het OCMW zal wel gesloten zijn. 
 
- Wie wegens onvoorzienbare omstandigheden laattijdig moet inschrijven of afmelden, wordt ge-

vraagd om te telefoneren naar de het gsm-nummer van de desbetreffende deelgemeente. Indien 
er niet wordt opgenomen mag u de boodschap inspreken op de voice mail. 

 
o Hulshout  :    0476/60.26.24  
o Houtvenne  :    0474/91.00.20  
o Westmeerbeek :    0474/91.00.09 

 
 Gelieve niet te bellen indien u nog tijdig op de normale wijze kan inschrijven, zoals hierboven ver-

meld. 
 
4) REGISTRATIE VAN NIEUWE KINDEREN IN DE OPVANG 
 
Indien uw kind tijdens de paasvakantie naar de noodopvang komt, maar nog niet was geregistreerd in 
het gemeentelijk IBO, dan dient u eenmalig de registratie te regelen. U wordt verzocht om hiervoor 
een bericht te mailen naar kinderopvang@hulshout.be of tijdens de balie-uren naar het OCMW te 
bellen (015/750.100). De balie is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9u en 12u, maandagavond 
van 18u tot 20u. Vermits de loketten gesloten zijn zal de IBO-coördinator u vervolgens terug contacte-
ren om de nodige formaliteiten af te handelen. 
 
MET DANK VOOR UW MEDEWERKING ! 
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volgnr: .............  

 
 
 

Gemeentelijk IBO Hulshout  
INSCHRIJVINGSFORMULIER PAASVAKANTIE 2020 

 
GELIEVE EERST GRONDIG KENNIS TE NEMEN VAN DE BEGELEIDENDE INFO A.U.B. 

 
Naam kind : ...................................................................................................... 
 
Naam ouder : ...................................................................................................... 
 
Schoolsite van het kind aankruisen a.u.b. :   

 O HULSHOUT Gem. Basisschool - Grote Baan 

 O HULSHOUT Gem. Basisschool - Strepestraat 

 O HULSHOUT Toverdoos 

 O HOUTVENNE Vrije Basisschool 

 O WESTMEERBEEK Schatkist 

Per schoolsite wordt één verplichte opvanglocatie voorzien.  
 

De ouder verklaart het kind in te schrijven op volgende dagen en uren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De inschrijving wordt pas definitief na bevestiging door het gemeentebestuur. 
 

handtekening ouder         
 + datum         

........................................       
 
........................................ 

 VAN TOT 

maandag 6/4/'20 ................ u ................ u 

dinsdag 7/4/’20 ................ u ................ u 

woensdag 8/4/’20 ................ u ................ u 

donderdag 9/4/’20 ................ u ................ u 

vrijdag 10/4/’20 ................ u ................ u 

maandag 13/4/’20 Paasmaandag geen opvang 

dinsdag 14/4/’20 ................ u ................ u 

woensdag 15/4/’20 ................ u ................ u 

donderdag 16/4/’20 ................ u ................ u 

vrijdag 17/4/’20 ................ u ................ u 


