
Noodopvang tijdens paasvakantie voor schoolgaande kinderen tot 14 jaar 
 
Organisatie noodopvang paasvakantie 
De Buitenschoolse Kinderopvang en de scholen van Heist-op-den-Berg blijven tijdens de 
paasvakantie (6-17 april) instaan voor de noodopvang van schoolgaande kinderen tot 14 jaar. 
Team Buitenschoolse Kinderopvang wordt het centrale aanspreekpunt.  
 
Waar en voor wie  
De Heistse basisscholen en secundaire scholen blijven noodopvang voorzien voor hun leerlingen  
zoals op schooldagen, binnen de normale schooluren.  
Voor kinderen die ook buiten de normale schooluren voor- en/of naopvang nodig hebben is er - net 
zoals nu al het geval is - tijdens de paasvakantie dagopvang tussen 7 en 18 uur in de Boonmarkt, 
Boonmarkt 15 in Hallaar. Eer wordt rekening gehouden met de reeds bestaande contactbubbels. De 
opvang gebeurt in kleine afzonderlijke groepen met vaste begeleiding van de Buitenschoolse 
Kinderopvang. 
 
Kostprijs 
De dagopvang in de scholen is gratis.  
Voor de opvang in de Boonmarkt tussen 7 en 18 uur wordt ongeacht de duur van de opvang het 
speelpleintarief aangerekend: 
- 3,50 euro voor kinderen die in Heist-op-den-Berg wonen; 
- 5,50 euro voor kinderen van buiten Heist-op-den-Berg; 
- 0,70 euro voor kinderen met een vrijetijdskaart. 
 
Wie recht heeft op een vrijetijdskaart krijgt automatisch 80% korting en betaalt dus 0,70 euro per 
opvangdag.  
Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze vrijetijdskaart? Je vindt alle informatie op 
www.heist-op-den-berg.be/vrijetijdskaart, of je kan telefonisch (015 23 87 79) of via mail 
(vrijetijdskaart@heist-op-den-berg.be) team Gelijke Kansen contacteren, dan overlopen zij alles 
samen met jou. 
 
Inschrijven  
Inschrijven voor dagopvang in de scholen doe je bij de school van je kind. 
Inschrijven voor dagopvang in de Boonmarkt doe je  bij de Buitenschoolse Kinderopvang, telefonisch 

of met een mail (contactgegevens onderaan). 
Voor de buitenschoolse kinderopvang kan je inschrijven of annuleren tot 24 uur vooraf.  
 
Wij hopen hiermee op een veilige en verantwoorde manier tegemoet te komen aan ieders 
opvangnood. 
 
Meer info 
Buitenschoolse Kinderopvang Heist-op-den-Berg, 015 25 76 98, bko@heist-op-den-berg.be 
 
Ma-wo-vr: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur 
Di–do: van 9 tot 12 uur 
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