XXL-opvang
Kinderopvang Domino van de stad Bilzen is het informatiepunt voor flexibele en occasionele
opvang voor de zorgregio Bilzen-Lanaken-Hoeselt.
Wat is een gemandateerde voorziening?
Wij als kinderopvang Domino van de stad Bilzen hebben een mandaat gekregen van Kind &
Gezin om te functioneren als informatie-, coördinatiepunt voor flexibele en occasionele opvang.
Alle ouders uit onze zorgregio met kinderen tot 12 jaar kunnen bij ons terecht voor info over een
opvangplaats in het flexibele of occasionele aanbod. We bieden geen pasklare oplossingen aan,
maar we proberen samen met ouders te zoeken naar een oplossing voor het opvangprobleem dat
zich stelt. In onze opvangvoorziening Domino is er al een flexibel en occasioneel aanbod voor
kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Concreet betekent dit dat ouders na inschrijving van hun kind en na
schriftelijk reservatie gebruik kunnen maken van de flexibele en occasionele opvang (xxlopvang). Dit op schooldagen en tijdens schoolvakanties vanaf 5.30 uur tot begin van de lessen en
na school tot 20 uur. Wij als opvanginitiatief beslissen of de draagkracht van het kind niet
overschreden wordt. Vandaar dat er steeds voorafgaandelijk een gesprek is met de ouder(s) en de
coördinator.
Wanneer spreken we van flexibele opvang?
Flexibele opvang is voor schoolgaande en niet schoolgaande kinderen buiten de gewone
openingsdagen en openingstijden (minstens 30 min. voor 7 uur en/of minstens 30 min. na 18
uur).
Wanneer spreken we van occasionele opvang?
Occasionele opvang, is opvang van je kind gedurende een beperkte periode (6mnd) om één van
volgende redenen:
•
•
•
•

je start met een opleiding
je vindt plots werk
je moet gaan solliciteren
je hebt behoefte aan een korte draaglastvermindering in je gezin

Hoe w erkt het?
Je kan een aanvraag telefonisch, op kantoor zelf of via e-mail (kinderopvang@bilzen.be) doen.
De coördinator zal dan contact met je opnemen en je informeren over de meest haalbare
mogelijkheden voor jouw situatie.
Contactpersoon Ann Pagnaer, T 089/41 89 56

