
 

 

 

 

 
Inschrijvingen buitenschoolse opvang (IBO) grote vakantie 2020 

TEN GELEIDE 
 
 

De hierna volgende informatie gaat uit van de situatie en alle richtlijnen zoals bekend op 9 juni 
2020. Belangrijke wijzigingen of afgelastingen ingevolge de corona-epidemie kunnen niet wor-
den uitgesloten.  

 
 
 
 
Beste ouders, 
 
De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang (IBO Kinderclub Dolfijn) zijn ge-
pland vanaf woensdag 10 juni om 9 uur tot dinsdag 30 juni om 12 uur. Laattijdig inschrijven zon-

der toeslag is slechts mogelijk in de gevallen zoals voorzien in het huishoudelijk reglement. In-

schrijven gebeurt bij voorkeur via e-mail (kinderopvang@hulshout.be) of als dat niet mogelijk is via 

de brievenbus van het OCMW-gebouw (Grote Baan 264) . Voor een correcte en vlotte verwerking 

verzoeken we u om de hierna volgende toelichting eerst grondig te lezen en het inschrijvings-
formulier te gebruiken. 
 
BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN 
 
- Voor de opvang en voor andere groepsactiviteiten van kinderen in de grote vakantie dient u per 

week één keuze te maken. Kinderen die in een bepaalde week naar het IBO komen, mogen in 
dezelfde week niet deelnemen aan  speelpleinwerking, sportkampen, groepsuitstappen, bi-
vak van de jeugdbeweging of enige andere vorm van collectieve opvang buiten de familiale 
contactbubbel. 

- De IBO-locaties van Westmeerbeek en Hulshout zullen open zijn in dezelfde weken als vorig 
jaar. Om de volledige capaciteit te mogen benutten moet elke locatie worden ingedeeld in 2 
contactbubbels, zodra er meer dan 50 kinderen in de loop van 1 week zijn ingeschreven. Bij een 
normale drukte is dit meestal het geval. De splitsing van 1 locatie in 2 contactbubbels gebeurt 
uitsluitend op basis van de leeftijd van de kinderen.  

- De traditionele uitstappen op donderdag zullen dit jaar niet doorgaan. Er is ook geen vervoer 
tussen het IBO en andere gemeentelijke activiteiten. 

- Kinderen jonger dan 6 jaar hebben voorrang indien ze tijdens de eerste 3 inschrijvingsdagen 
worden ingeschreven.  

- Aanvragen die vóór de inschrijvingsperiode toekomen worden pas op de laatste inschrijvings-
dag, na 12 uur afgehandeld. 
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TOELICHTING BIJ AANDUIDING VOORKEUR LOCATIE 
  
Bij aanduiding ‘voorkeur locatie’ zijn er 4 mogelijkheden:  
 
1) u wil alleen inschrijven voor Hulshout, als daar geen plaats is schrijft u nergens in:  
  
→ schrijf "1" in kolom Hulshout 
 
2) u wil alleen inschrijven voor Westmeerbeek, als daar geen plaats is schrijft u nergens in: 
 
→ schrijf "1" in kolom Westmeerbeek 
 
3) u wil inschrijven voor Hulshout, als daar geen plaats is schrijft u zo mogelijk in voor Westmeerbeek: 
  
→ schrijf "1" in kolom Hulshout 
→ schrijf "2" in kolom Westmeerbeek 
 
4) u wil inschrijven voor Westmeerbeek, als daar geen plaats is schrijft u zo mogelijk in voor Hulshout: 
 
→ schrijf "1" in kolom Westmeerbeek 
→ schrijf "2" in kolom Hulshout 
 
 

BINNEN EEN WEEK KAN NIET VAN LOCATIE GEWISSELD WORDEN 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hulshout Westmeerbeek 

1  

 

Hulshout Westmeerbeek 

 1 

 

Hulshout Westmeerbeek 

1 2 

 

Hulshout Westmeerbeek 

2 1 

 

 



volgnr: .............  
Kinderclub Dolfijn Hulshout 

INSCHRIJVINGSFORMULIER GROTE VAKANTIE 2020 
 

Naam kind : ............................................................................................................. 
 
Naam ouder : ............................................................................................................. 
 

 

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

WEEK 1 VAN TOT 
voorkeur locatie 

Hulshout Westmeerbeek 

woensdag 1/7 ............... u ............... u 

  donderdag 2/7  ............... u ............... u 

vrijdag 3/7 ............... u ............... u 

 
 

WEEK 2 VAN TOT 
voorkeur locatie 

Hulshout Westmeerbeek 

maandag 6/7 ............... u ............... u 

  

dinsdag 7/7 ............... u ............... u 

woensdag 8/7 ............... u ............... u 

donderdag 9/7  ............... u ............... u 

vrijdag 10/7 ............... u ............... u 

 
 

WEEK 3 VAN TOT 
voorkeur locatie 

Hulshout Westmeerbeek 

maandag 13/7 ............... u ............... u 

  

dinsdag 14/7 ............... u ............... u 

woensdag 15/7 ............... u ............... u 

donderdag 16/7  ............... u ............... u 

vrijdag 17/7 ............... u ............... u 

 
 
 

 
 
 

WEEK 4 : jaarlijkse collectieve sluiting (= week van 21 juli) 



 
 

WEEK 5 VAN TOT 

Alleen locatie Westmeerbeek  
is open 

maandag 27/7 ............... u ............... u 

dinsdag 28/7 ............... u ............... u 

woensdag 29/7 ............... u ............... u 

donderdag 30/7  ............... u ............... u 

vrijdag 31/7 ............... u ............... u 

 
 
 

WEEK 6 VAN TOT 

Alleen locatie Westmeerbeek  
is open 

maandag 3/8 ............... u ............... u 

dinsdag 4/8 ............... u ............... u 

woensdag 5/8 ............... u ............... u 

donderdag 6/8  ............... u ............... u 

vrijdag 7/8 ............... u ............... u 

 
 
 

WEEK 7 VAN TOT 
voorkeur locatie 

Hulshout Westmeerbeek 

maandag 10/8 ............... u ............... u 

  

dinsdag 11/8 ............... u ............... u 

woensdag 12/8 ............... u ............... u 

donderdag 13/8  ............... u ............... u 

vrijdag 14/8 ............... u ............... u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

WEEK 8 VAN TOT 
voorkeur locatie 

Hulshout Westmeerbeek 

maandag 17/8 ............... u ............... u 

  

dinsdag 18/8 ............... u ............... u 

woensdag 19/8 ............... u ............... u 

donderdag 20/8  ............... u ............... u 

vrijdag 21/8 ............... u ............... u 

 
 

WEEK 9 VAN TOT 
voorkeur locatie 

Hulshout Westmeerbeek 

maandag 24/8 ............... u ............... u 

  

dinsdag 25/8 ............... u ............... u 

woensdag 26/8 ............... u ............... u 

donderdag 27/8  ............... u ............... u 

vrijdag 28/8 ............... u ............... u 

 
 

WEEK 10 VAN TOT 
voorkeur locatie 

Hulshout Westmeerbeek 

maandag 31/8 ............... u ............... u   

 

De inschrijving wordt pas definitief na bevestiging door het gemeentebestuur. 
 
 

Door het indienen van deze inschrijvingsaanvraag bevestigt de ouder dat het kind tijdens 
de weken waarvoor het wordt ingeschreven NIET zal deelnemen aan enige andere vorm 
van collectieve opvang buiten de familiale contactbubbel. 

 

 
Datum + handtekening ouder 

 

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

 

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


