Stedelijke buitenschoolse kinderopvang, info voor nieuwe kinderen.
U kunt zich in 2 verschillende mogelijkheden inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang van
uw kind(eren):
1. Dit kan online via volgende link https://groot-bilzen.i-active.be
2. Dit kan schriftelijk Wanneer je het formulier hebt ingevuld, mail het dan naar
kinderopvang@bilzen.be of verstuur het naar Domino kinderopvang, Waterstraat 4, 3740
Munsterbilzen.
3. Vervolgens ontvang je een gebruikersnaam en wachtwoord, vanaf dan kan je online de
opvang reserveren via de website https://groot-bilzen.i-active.be
Hieronder een korte uitleg over de werking van onze kinderopvang. De gedetailleerde info staat in
het huishoudelijk reglement dat te vinden is op we website van de stad Bilzen.
www.bilzen.be/inwoners/kinderopvang

Contact en info:
Bureel Munsterbilzen, Waterstraat 4
089 41 89 56
kinderopvang@bilzen.be
www.bilzen.be/inwoners/kinderopvang
https://groot-bilzen.i-active.be
www.facebook.com/kinderopvangdomino
Instagram: StedelijkeKinderopvangBilzen

Wie is wie?
Christel Bierens:

algemeen coördinator

Ann Pagnaer:

coördinator xxl en kinderopvang in de gemeentescholen

Sandy Dekleermaeker:

assistent-coördinator / pedagogisch coach

Marijke Vansichen:

administratief medewerker

De begeleiding
Onderhoudspersoneel

Vestigingsplaatsen en openingsuren:
Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen, Schoonbeek:
Voor school: 7 uur tot begin van de lessen
Na school: tot 18.30 uur (Beverst tot 18 uur)
Woensdagnamiddag: tot 18.30 uur (Beverst tot 18 uur)

Beverst sport (kortopvang voor tieners in sporthal de Zonhoeve):
Voor school: dinsdag en donderdag van 7.45 tot 8.45 uur
Na school: maandag, dinsdag en donderdag tot 17 uur

Middagslapertjes Domino Beverst:
Voor beginnende kleuters van Beverst die nog nood hebben aan een middagdutje.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 12 uur.

Xxl- opvang:
Voor school: vanaf 5.30 uur te Munsterbilzen
Na school: tot 20 uur te Bilzen
Deze opvang dient een week op voorhand gereserveerd te worden via kinderopvang@bilzen.be

Vlindertje Hoelbeek, Rakkertjes Martenslinde, Moppies Mopertingen:
Voor school: 7 uur tot begin van de lessen
Na school: tot 18.15 uur
Woensdagnamiddag: tot 14.30 uur

Kinder tapaz

Schoolvakanties:
In de schoolvakanties zijn we doorlopend geopend. Welke locaties open zijn kan je terugvinden via
https://groot-bilzen.i-active.be

Ouderbijdrage:
Per begonnen half uur €1,08
Vakantie opvang voor één dag €12,96
Meerdere kinderen van hetzelfde gezin gelijktijdig aanwezig krijgen automatisch een korting van 25%
Sociaal tarief is een korting van 50% op de ouderbijdrage (dit wordt bekeken op het basis van het
gezinsinkomen).

Hoe reserveren:
https://groot-bilzen.i-active.be
Tijdens het schooljaar kan je reserveren tot 13 uur voor de opvang voor de dag nadien.
Voor pedagogische studiedagen dient de opvang 1 week op voorhand gereserveerd te worden.
Voor de schoolvakanties ontvang je een mail met vermelding wanneer de reservaties starten.

Rondleiding ouders en kinderen:
Ga voordat je kind voor de eerste keer naar de opvang komt even langs in je eigen vestiging en maak
kennis met de begeleiding.
Doe dit op een moment wanneer het niet meer zo druk is in de opvang, bijvoorbeeld rond 17 uur.

I-school in de praktijk:
Als je naar de site https://groot-bilzen.i-active.be surft kom je in volgend venster

Homepagina:

Kalender:
Op deze pagina kan je de kinderopvang reserveren door op een dag te klikken en de uren in te geven.

Overzicht reservaties:
Op deze pagina kan je de gereserveerde dagen bekijken.

Financieel: facturen
Hier kan je al uw facturen terug vinden

Financieel: attesten belastingen
Hier kan je al uw attesten terug vinden

Voor meer info kan je steeds contact opnemen:
089 41 89 56
kinderopvang@bilzen.be

Afmelden van opvang met jokers
Via I-school kan je kosteloos afmelden tot de dag voordien, je zet dan een joker in.
Er is een max. van 5 jokers per maand, per kind.
Zijn de jokers op, dan wordt een boete automatisch aangerekend.
Bij ziekte vragen we steeds om voor het einde van de maand een doktersattest te bezorgen, dan is de
afmelding kosteloos.
Bij economische werkloosheid vragen we om voor het einde van de maand een bewijs van de
werkgever te bezorgen, dan is de afmelding kosteloos.

Hoe kan ik mijn jokers opvolgen?

