
BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG Geel 

Inlichtingen?
Coördinator buitenschoolse kinderopvang
Burgstraat 27
2440 Geel
014 56 73 45
bengelbende@geel.be
www.digitaalsociaalhuis.be/geel

Tarieven
Voor- en naschools + woensdagnamiddag:
0,90 euro per begonnen half uur
vakantiedagen:
Opvang minder dan 3 uur: 4,70 euro
Opvang tussen 3 en 6 uur: 7,08 euro
Opvang 6 uur en langer: 12,38 euro

Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin 
wordt een korting van 25% verleend op de totale ouderbijdrage. 
De facturatie gebeurt maandelijks, waarna betaald dient te worden 
via overschrijving en dit voor de vermelde datum.
Mensen met een beperkt inkomen kunnen een sociaal tarief 
aanvragen.



Wanneer? 
De kinderen kunnen in de Bengelbende terecht buiten de schooluren:

 voor en na de schooluren: 
 's morgens van 6:30 uur 's avonds tot 18:15 uur
 op woensdagnamiddag: 
 na school tot 18:15 uur
 op schoolvrije dagen en vakantiedagen: 
 van 6:30 uur tot 18:15 uur

De Bengelbende is collectief gesloten op de vrijdag na O.H. Hemelvaart, de 
kerstperiode van 24 december tot en met 2 januari en alle wettelijke en lokale 
feestdagen. Extra sluitingsdagen worden in januari bekend gemaakt.

Inschrijvingen?
Kinderen kunnen pas deelnemen aan de Bengelbende als ze geregistreerd zijn. 
Geïnteresseerde ouders nemen hiervoor contact op met de coördinator, de 
administratieve medewerker of de begeleiding van de Bengelbende. De ouders 
worden dan geïnformeerd over de werking van de dienst en er wordt een 
administratief dossier opgemaakt.
Als een kind geregistreerd is, kan het ingeschreven worden voor de 
verschillende opvangmomenten. Dit gebeurt via het digitaal inschrijfsysteem. 

Wat? 
In de Bengelbende kunnen kinderen terecht voor opvang voor en na school, op 
woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties. 
We richten ons tot kinderen van het basisonderwijs, nl. van 2.5 tot 12 jaar.

Voor wie? 
Voor ouders die omwille van werk of andere bezigheden hun kinderen niet 
kunnen opvangen voor of na de schooluren en tijdens de vakanties. 
De kinderen worden opgevangen in een huiselijke omgeving. Een vaste ploeg 
van gemotiveerde en enthousiaste begeleidsters staat klaar om met hen te 
spelen en hen te begeleiden.
Er is een ruime keuze tussen verschillende soorten spelen, binnen of buiten, 
alleen of met vriendjes, met of zonder begeleiding, rustig of wat drukker, 
spontaan of voorbereid.
Kinderen kunnen zelf kiezen met wie of wat ze spelen.
De buitenschoolse kinderopvang behoort tot de vrije tijd van de kinderen.  
Op woensdagnamiddag en vakantiedagen worden geleide activiteiten
georganiseerd.

Waar? 
Onze buitenschoolse kinderopvang 
is gevestigd op volgende locaties:

De Billemontstraat 86
2440 Geel - 014 56 73 50     
Burgstraat 27
2440 Geel - 014 56 73 40
Kemeldijk 3
2440 Geel - 014 56 73 60
Larum 9 (gelegen in de school)
2440 Geel - 014/56 73 70

woensdagnamiddagopvang 
school Ten Aard 014 56 73 65


