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De Bengelbende Larum:  

afspraken inschrijven in I-school 
 

Wat verandert er? 
We hebben het inschrijven in de juiste groep gemakkelijker en duidelijker gemaakt: 

• ’s Morgens moet het vaak snel gaan. Alle kinderen die opvang nodig hebben, gaan 

binnen langs De Bengelbende, ongeacht het uur dat ze worden gebracht. Je moet dus 

niet meer aangeven of je korte of lange opvang nodig hebt ’s morgens. 

 

• We willen zeker weten welke kinderen er opvang nodig hebben. We verwachten dat elk kind 

dat opvang nodig heeft, ingeschreven is. Is je kind niet ingeschreven of annuleer je te laat, dan 

verlies je een joker of krijg je een boete van € 4,50 per dag. Inschrijven en annuleren is gratis 

tot een half uur voor het opvangmoment. 

 

Let op: Facturatie van zowel SBS-opvang als IBO-opvang gebeurt vanaf 

dit schooljaar door de Bengelbende! 

 

 

Hoe schrijf ik juist in? 
• ’s Morgens: Je kan enkel inschrijven in IBO Larum. 

• ’s Avonds: De locaties staan ingesteld volgens leeftijd:  

o IBO Larum (Bengelbende) voor kleuters.  

o SBS Larum  (schoolopvang) voor lagereschoolkinderen. 

Je kan opvang reserveren vanaf de 20ste kalenderdag voor de maand nadien. Bv. vanaf 20/08 
voor september, vanaf 20/09 voor oktober, … 
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De opvang zelf organiseren we op deze manier: 
• Kleuters: 

• Worden zowel voorschools als naschools opgevangen in IBO Larum.  

 

• Lagereschoolkinderen: 

o Voorschools: 

▪ Spelen tussen 6.30 uur en 8.00 uur in de Bengelbende.  

▪ Rond 8.00 uur en afhankelijk van de drukte wordt de groep lagereschoolkinderen 

opgehaald door de begeleidster van de schoolopvang. Kinderen van het 1ste 

leerjaar blijven in de Bengelbende. 

▪ De lagereschoolkinderen worden vanaf dan door ons doorgestuurd naar de 

schoolopvang via De Bengelbende. Ze gaan zelf naar de refter. 

o Naschools: 

• Lagereschoolkinderen, met uitzondering de kinderen van het 1ste leerjaar, blijven 

in de schoolopvang maar schrijven wel in via I-school. 

• Ze blijven in de schoolopvang tot 16.50 uur. Nadien schuiven ze door naar de 

Bengelbende. 

Waarom is er dan nog een verschil tussen de SBS-opvang en  
IBO-opvang De Bengelbende? 
De Bengelbende opvang (Initiatief voor Buitenschoolse Opvang De Bengelbende  ‘IBO’) is erkend 

en gesubsidieerd. Dit betekent dat de opvang via de IBO-werking moet voldoen aan 

verschillende kwaliteitseisen, opgelegd door de hogere overheden en Kind & Gezin.  
 

Aan die eisen kunnen wij enkel voldoen indien we een opgesplitste werking hanteren.  

Dankzij deze IBO-werking kunnen wij ook opvang bieden op woensdag en tijdens schoolvrije 

dagen of vakantiedagen.  
 

De schoolopvang hangt niet af van reglementeringen. 
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Ik stuur mijn kinderen niet naar de opvang ’s morgens maar laat 
ze gewoon rondhangen op de speelplaats van de school? 

• Dit kan niet. De veiligheid van de kinderen primeert altijd.  

• De schoolpoort gaat pas open om 8.25 uur.  

 

Kan ik een reservatie annuleren? 
• Opvang die niet nodig is moet geannuleerd worden.  

• Het is voor ons belangrijk dat onze lijst met aanwezige kinderen correct is.  

• Daarom hanteren we geen annuleringskost.  

• Annuleren kan tot een half uur voor het opvangmoment. 

 

Wanneer wordt er een boete aangerekend? 
• Je kind is ingeschreven maar is niet in de opvang? Er wordt een joker afgenomen.  

• Je kind is niet ingeschreven maar is wel in de opvang. Er wordt een joker afgenomen.  

• Wanneer al je jokers op zijn, dan wordt een boete aangerekend. De boete bedraagt 

€4,50 per dag per kind (niet tijdens vakantiedagen of schoolvrije dagen). 

• Je krijgt per kind, per schooljaar 4 jokers. Indien je via domiciliëring betaalt, krijg je 6 

jokers. 

 

Waar kan ik terecht met vragen? 
Bij vragen, kan je ons contacteren via bengelbende@geel.be of 014 56 73 45. 

Voor meer informatie kan je ook altijd ons huishoudelijk reglement raadplegen. 
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