ons kenmerk
/

Beste ouder,

uw kenmerk
/

contactpersoon
datum
Dienst Kinderopvang
december 2017
buitenschoolseopvang@hasselt.b
e
011 23 93 36

Hoe kan ik gebruik maken van de buitenschoolse opvang Hasselt?

Om gebruik te kunnen maken van de buitenschoolse opvang van de stad Hasselt dien je
volgende stappen te ondernemen:

1.

Je kinderen inschrijven in het project
Hiervoor maak je een afspraak met de verantwoordelijke of rechtstreeks met de
opvanglocatie voor een algemeen kennismakingsgesprek.
Tijdens dit gesprek wordt het huishoudelijk reglement toegelicht en ontvang je
een inschrijvingsfiche (blauwe fiche)

2. Aanvragen van een inlogcode
Mail de volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsfiche naar
buitenschoolseopvang@hasselt.be met vermelding aanvraag inlogcode ischool
Zodra de dienst buitenschoolse opvang deze inschrijving ontvangen heeft, worden
de kinderen ingegeven in het systeem en ontvangt u een inlogcode.
Opgelet: Na ontvangst van deze code, per mail, kan je opvangdagen aanvragen en
je kinderen effectief naar de opvang laten gaan.

Opgelet: Vraag zeker twee weken voor je gebruik wil maken van de opvang
je persoonlijke inlogcode aan!
Zo beschik je tijdig over je inlogcode om je kind(eren) voor de deadline in te
schrijven. Inschrijven kan ten laatste op woensdag voor de komende week
(ma-vrij) waarvoor je opvang nodig hebt. Na deze deadline kan je via het
systeem geen opvangdagen meer reserveren voor die week.

3. Aanvragen van opvangdagen
Stap 1: Surf naar www.i-school.be/login en meld je aan met logingegevens
Vul het dossier verder aan: naam school, gezinssamenstelling, e-mailadres
ouders… Neem vervolgens het huishoudelijk reglement van onze opvang door en
duid aan ‘gelezen en goedgekeurd’.
Stap 2: Schrijf je kind in
Hoe je kan inschrijven en uitschrijven, kan je nalezen in bijgevoegde folder. Ook
vermeldt deze folder op welke manier je de aangevraagde dagen online kan
bekijken.
Wanneer je kan inschrijven voor schooldagen en vakantieperiodes, lees je op
onderstaande kalender. Ook de uiterste inschrijfdatum staat vermeld. Tot dan kan
je je planning herzien en je inschrijving wijzigen of annuleren zonder bijkomende
kosten.
Na de uiterste inschrijfdatum betaal je een extra kost. De tarieven vind je terug in
het vernieuwde huishoudelijk reglement.

januari –
maart
2018

schooldagen en
schoolvrije
dagen
krokusvakantie
paasvakantie

april augustus
2018

schooldagen en
schoolvrije
dagen
zomervakantie
(juli)
zomervakantie
(augustus)

inschrijven
vanaf
1 december 2017
inschrijven vanaf
1 januari 2018
inschrijven vanaf
1 januari 2018
inschrijven vanaf
1 maart 2018
inschrijven vanaf
2 april 2018
inschrijven vanaf
2 april 2018

tot woensdag 24 uur van de
week voorafgaand aan de
opvangweek
tot 21 januari (24 uur ’s avonds)
tot 11 maart (24 uur ’s avonds)
tot woensdag 24 uur van de
week voorafgaand aan de
opvangweek
tot 10 juni (24 uur ’s avonds)
tot 8 juli (24 uur ’s avonds)

Heb je nog vragen over het online inschrijfsysteem?
Kan je niet langskomen? Stuur je vraag via mail naar buitenschoolseopvang@hasselt.be of
bel op het nummer 011 23 93 36 (bereikbaar tussen 9 en 16 uur).

Met vriendelijke groeten

Stad Hasselt, dienst Kinderopvang – Groenplein 1, 3500 Hasselt – 011 23 93 36 – buitenschoolseopvang@hasselt.be

