
 
 
 
 

 
 
 
 

Buitenschoolse kinderopvang  

Betekom  
voor leerlingen van ´t Sjibke 

 
 



Ferm Kinderopvang: een kennismaking 
Welkom in onze buitenschoolse opvang Begijnendijk. Ferm kinderopvang is de 
grootste organisator voor kinderopvang in Vlaanderen, met meer dan 40 jaar 
ervaring. Wij zijn erkend door en staan onder toezicht van Kind en Gezin. Onze vzw 
organiseert kinderopvang bij onthaalouders, buitenschoolse opvang en opvang in 
kinderdagverblijven en lokale diensten. Tijdens de zomer is er ook vakantieopvang 
voor aangesloten bedrijven. 
 

Voor wie? 
Ferm kinderopvang is er voor alle kinderen van de basisschool (2,5 tot 12jaar). Ook 
kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom.  
We vinden het belangrijk dat elk kind zich goed voelt in onze opvang. We willen 
kinderen een warme plek geven, hen aanmoedigen en stimuleren. 
 

Waar gaat de opvang door? 
Prof Scharpélaan 52 
3130 Betekom 
0471 62 32 04 
 

Verantwoordelijke kinderopvang 
Veerle De Saedeleir en Hilde Simons   
Bogaardenlaan 8 
3200 Aarschot  
E-mail: bko.begijnendijk@samenferm.be 
 

Secretariaat 
Vanessa Willems, Katrien Maes 
Bogaardenlaan 8 
3200 Aarschot 
Tel. 016 44 13 35 (elke werkdag tussen 9u – 16u) 
E-mail: adm.bko.aarschotbegijnendijk@samenferm.be 
 

De opvang is open 
Van maandag t.e.m. vrijdag van 7u tot 8u30 en van einde schooltijd tot 18u30 
Woensdagnamiddag: van einde schooltijd tot 18u30 
Schoolvrije dagen: van 7u00 tot 18u30 
 

Wij zijn gesloten   
Collectief verlof 
We hebben elk jaar 2 collectieve sluitingsperiodes, voor schooljaar 2021-2022 is dit 

• Kerstvakantie: maandag 27 december tot en met vrijdag 31 december 2021 

• Zomervakantie: maandag 18 juli tot en met vrijdag 29 juli 2022 
 

Overige sluitingsdagen: zie opvangkalender (in het inschrijvingsmapje en op de 
website www.samenferm.be) 
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Inschrijvingen 
Voor inschrijvingen kan je dagelijks tijdens de openingsuren terecht bij de begeleiding 
van de opvang, zij bezorgen je de nodige documenten. Je kan ook inschrijven na 
afspraak op ons secretariaat. Wil je een bezoekje brengen in de opvanglokalen zelf, 
dan doen we dit in deze coronaperiode graag wanneer er geen kinderen aanwezig 
zijn. 
Om de inschrijving te vervolledigen vragen we om volgende formulieren te bezorgen: 

✓ Een ondertekend exemplaar van de ouderovereenkomst. 
✓ Per kind een ingevulde inlichtingenfiche.  
✓ Het ondertekende Europees domiciliëringsmandaat indien u wenst 

te betalen per domiciliëring. 
✓ Een ondertekend exemplaar van het document “toestemming 

beeldmateriaal”. 
✓ Voor het aanvragen van sociaal tarief: een kopie van het recentste 

aanslagbiljet. 
 

Ferm Kinderopvang: praktisch 
De kinderen moeten vanaf de eerste dag bij Ferm Kinderopvang ingeschreven zijn. 
Voor vakanties en schoolvrije dagen werken we met reservaties. 
Je kind is gedurende het verblijf in de opvang en tijdens de uitstapjes verzekerd voor 
lichamelijke ongevallen. 
De kinderen worden ’s morgens door de ouders tot aan het opvanglokaal gebracht en 
’s avonds daar weer opgehaald. De ouders krijgen de kans om de aanwezigheids-
lijsten na te kijken. De afrekening gebeurt d.m.v. facturen. 
 

Wat je moet meegeven… 
Kinderen brengen boterhammen mee voor woensdagnamiddag en schoolvrije dagen. 
Je mag ook een tussendoortje meegeven. We bieden ook zelf koek en drank aan. 
Deze worden verrekend aan € 0,49 per stuk. Voor de kleuters kan eventueel 
reservekleding nodig zijn. 
 

Vakanties en schoolvrije dagen 
Tijdens vakanties en schoolvrije dagen zijn we geopend van 7u tot 18u30. We vragen 
om vooraf een plaats te reserveren via de website reserveren.samenferm.be omdat 
het aantal opvangplaatsen beperkt is. We organiseren opvang vanaf minimum 4 

ingeschreven kinderen. 
 

Schoolvrije dagen ’t SJIBKE 
Betekom – ’t 
Sjibke 

0471 62 32 04 0472 64 29 34  

Schoolvrije dag Start reserveren Stop reserveren Bevestiging 
inschrijving 

Wo 20/10/2021 Wo 01/09/2021 Do 14/10/2021 Do 14/10/2021 

Wo 19/01/2022 Wo 01/09/2021 Do 13/01/2022 Do 13/01/2022 

http://www.landelijkekinderopvang.be/


Ma 31/01/2022 Wo 01/09/2021 Do 27/01/2022 Do 27/01/2022 

Ma 14/02/2022 Wo 01/09/2021 Do 10/02/2022 Do 10/02/2022 

Wo 09/03/2022 Wo 01/09/2021 Do 03/03/2022 Do 03/03/2022 

Ma 02/05/2022 Wo 01/09/2021 Do 28/04/2022 Do 28/04/2022 

Do 30/06/2022 Wo 01/09/2021 Do 23/06/2022 Do 23/06/2022 

 
 

** Op 30/06/2022  is er voorschoolse opvang en naschoolse opvang vanaf ‘s middags. 
 

Hoeveel kost de opvang? 
 

Gewoon tarief  
€ 1.17 per begonnen half uur  
€ 4.93 voor een derde dag (minder dan 3 uur)  
€ 7.44 voor een halve dag (3 uur of langer, maar minder dan 6 uur)  
€ 14.83 voor een hele dag (vanaf 6 uur aanwezigheid)  
 

Verminderd tarief 
Vanaf twee kinderen van hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn: 
€ 0.87 per begonnen half uur  
€ 3.70 voor een derde dag  
€ 5.58 voor een halve dag  
€ 11.12 voor een hele dag 
 

Sociaal tarief (na aanvraag) 
€ 0.59 per begonnen half uur 
€ 2.47 voor een derde dag 
€ 3.72voor een halve dag 
€ 7.42 voor een hele dag 
 

Administratiebijdrage 
Ieder gezin betaalt een administratiebijdrage per schooljaar. Voor gezinnen die het 
gewone tarief betalen, bedraagt dit 20€ per schooljaar. Gezinnen die recht hebben 
op een sociaal tarief, betalen een bijdrage van 10€ per schooljaar. Deze vergoeding 
wordt aangerekend op de eerste factuur van het schooljaar. 
 

Hoe worden de aanwezigheden berekend? 
Voor- en naschools betaal je per begonnen half uur. De halfuren worden geteld vanaf 
het ogenblik dat de kinderen binnenkomen.  Het vertrekuur ’s morgens is het officiële 
einduur van de opvang.  Het aankomstuur van de naschoolse opvang is het uur 
waarop Ferm Kinderopvang de opvang overneemt van de school.  Tijdens de vakantie 
en bij schoolvrije dagen wordt de opvang aangerekend per dagdeel . 
We versturen de facturen bij voorkeur elektronisch (e-mail of Zoomit).  Als u geen 
computer of geen internet hebt, sturen we de factuur met de post op.  De factuur 
wordt verstuurd vanaf 25 euro of na maximum 3 maanden. 


