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OPVANGKALENDER 2021-2022 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG WUUSTWEZEL 

 

Nieuwe inschrijving bij Ferm Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) 

Vooraleer je gebruik kan maken van Ferm BKO, dient de inschrijving van je kind volledig in 

orde te zijn. Bij de inschrijving ontvang je het huishoudelijk reglement en de opvangkalender. 

Na de verwerking van je inschrijving, krijg je je persoonlijke klantnummer. Hiermee kan je 

online de opvang reserveren voor schoolvakanties en schoolvrije dagen. 

 

Waar en wanneer kan je inschrijven? 

• Op het secretariaat van Ferm Kinderopvang Wuustwezel: 

Huis van het Kind (HVK) – Gasthuisdreef 6 A – 2990 Wuustwezel (eerste verdieping). 

• Op onze inschrijvingsavond die elke eerste donderdag van de maand doorgaat van 

17u tot 18u30, behalve tijdens schoolvakanties: 2 september, 7 oktober, 2 december, 

3 februari, 3 maart, 5 mei of 2 juni. 

• Na afspraak via adm.bko.wuustwezel@samenferm.be.  

 

Openingsuren- en sluitingsdagen 

• Wij zijn open 

o voorschools vanaf 7u tot schooltijd. 

o woensdagnamiddag vanaf einde schooltijd tot 18u30. 

o naschools vanaf einde schooltijd tot 18u30. 

o tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen doorlopend vanaf 7u tot 18u30. 

• Wij zijn gesloten 

o op de wettelijke feestdagen en op 11 juli (Vlaamse Feestdag). 

o op vrijdag 15 oktober zijn we voorschools geopend, naschools zijn we 

uitzonderlijk gesloten wegens personeelsfeest. 

o tussen Kerstmis en Nieuwjaar: van maandag 27 december tot en met vrijdag 

31 december en op vrijdag 24 december sluiten we om 16u30 i.p.v. om 18u30. 

o op vrijdag 27 mei 2022, dit is de brugdag na O.H. Hemelvaart 

o tijdens de zomervakantie van maandag 18 juli tot en met vrijdag 29 juli 2022. 
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Reserveren voor schoolvakanties en schoolvrije dagen (SVD) 

• Is verplicht en kan online via https://reserveren.samenferm.be/. 

• Indien dit voor jou online niet kan, neem je best contact op met het secretariaat. 

• De startdata vanaf wanneer je kan reserveren voor elke schoolvakantie, vind je terug 

in de tabel op bladzijde 3. Voor de schoolvrije dagen kan je inschrijven vanaf 1 

september tot en met één week voor de schoolvrije dag. Per school vind je deze data 

terug in de tabel op bladzijde 4. 

• Tijdens de schoolvakanties zijn we geopend op drie locaties: Loenhout, Huis van het 

Kind en Gooreind. Op schoolvrije dagen wordt de opvang gecentraliseerd op één of 

twee locaties, afhankelijk van welke school of scholen op eenzelfde dag een schoolvrije 

dag hebben. Het is dus mogelijk dat de opvang in een andere deelgemeente 

plaatsvindt. 

• Wij kunnen de opvang voor schoolvrije dagen pas laten doorgaan bij minimum 5 

reservaties. Als er te weinig kinderen zijn ingeschreven, dan worden de ouders die wel 

hadden gereserveerd persoonlijk verwittigd zodat zij nog een andere oplossing kunnen 

zoeken. 

 

Belangrijke info i.v.m. opvang annuleren, extra opvang aanvragen of uren wijzigen 

• De opvang tijdig en kosteloos annuleren kan online tot donderdagavond 23u59 twee 

weken voor de geplande opvang. Extra opvang aanvragen of uren wijzigen kan 

online tot en met donderdag 12u één week voor de opvang.  

• Opgelet: tijdens de kerstvakantie zijn wij één week en in de zomervakantie twee weken 

gesloten. Tijdens die periodes van collectieve sluiting (zie bladzijde 1) kan je geen 

opvang annuleren, extra opvang aanvragen of uren wijzigen, waardoor je vroeger dient 

te annuleren voor de weken na de collectieve sluiting. 

• Als je tijdig annuleert, betaal je geen kosten. 

• Als je te laat annuleert, betaal je de helft van de opvang die je reserveerde. 

Uitzondering: je bezorgt ons een bewijs van ziekte van je kind (of van broer/zus) of een 

attest van technische werkloosheid of ziekte van de ouders binnen de vijf werkdagen. 

• Als je niet annuleert en je verwittigt ons niet, dan is je kind ongewettigd afwezig en 

betaal je het volledige bedrag van de opvang die je reserveerde. 
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Schoolvakantie 2021-2022 

Schoolvakantie Ferm BKO is open 
Start 

reserveren 
Kosteloos 

annuleren kan tot 

Extra opvang 
aanvragen of uren 

wijzigen kan tot 

Herfstvakantie 
(ma 01/11/21 – 

vr 05/11/21) 
Di 02/11 – Vr 05/11 

Ma 04/10 
om 19u 

 
Do 21/10 23u59 

 
Do 28/10 12u 

Kerstvakantie 
(ma 27/12/21 – 

vr 07/01/22) 
Ma 03/01 – Vr 07/01 

Ma 06/12 
om 19u 

Do 16/12 23u59 Do 23/12 12u 

Krokusvakantie 
(ma 28/02/22 – 

vr 04/03/22) 
Ma 28/02 – Vr 04/03 

Ma 31/01 
om 19u 

 
Do 17/02 23u59 

 
Do 24/02 12u 

Paasvakantie 
(ma 04/04/22 – 
ma 18/04/22) 

Ma 04/04 – Vr 15/04 
Ma 07/03 
om 19u 

 
Week 1 

(04/04-08/04) 
tot do 24/03 23u59 

 
 

Week 2 
(11/04-15/04) 

tot do 31/03 23u59 
 

Week 1 
tot do 31/03 12u 

 
 

Week 2 
tot do 07/04 12u 

Zomervakantie 
(do 01/07/22 – 

di 31/08/22) 

Vr 01/07 – Vr 08/07 
Di 12/07 – Vr 15/07 

Ma 01/08 – Wo 31/08 

Ma 23/05 
om 19u 

Zie apart overzicht hieronder 

 

Zomervakantie 2022 

Periode Kosteloos annuleren kan tot 
Extra opvang aanvragen of 

uren wijzigen kan tot 

Vr 01/07/22 Do 16/06/21 – 23u59 Do 23/06/21 – 12u 

Ma 04/07/22 – Vr 08/07/22 Do 23/06/21 – 23u59 Do 30/06/21 – 12u 

Di 12/07/22 – Vr 15/07/22 Do 30/06/21 – 23u59 Do 07/07/21 – 12u 

Ma 01/08/22 – Vr 05/08/22 Do 07/07/21 – 23u59 Do 14/07/21 – 12u 

Ma 08/08/22 – Vr 12/08/22 Do 14/07/21 – 23u59 Do 04/08/21 – 12u 

Di 16/08/22 – Vr 19/08/22 Do 04/08/21 – 23u59 Do 11/08/21 – 12u 

Ma 22/08/22 – Vr 26/08/22 Do 11/08/21 – 23u59 Do 18/08/21 – 12u 

Ma 29/08/22 – Wo 31/08/22 Do 18/08/21 – 23u59 Do 25/08/21 – 12u 
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Schoolvrije dagen 2021-2022 

Op vrijdag 24 december sluiten alle scholen ’s middags. Wij voorzien die dag opvang van 12u 

tot 16u30. Hiervoor kan je een online plaats te reserveren tot 17 december. 
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Contactgegevens Ferm BKO Wuustwezel 

 

Secretariaat 

Huis van het Kind 

Gasthuisdreef 6A 

2990 Wuustwezel  

(Het secretariaat bevindt zich op de eerste verdieping.) 

  03 669 91 65   

@  bko.wuustwezel@samenferm.be (verantwoordelijken Ilse Leemans en Lara Gommeren)  

@ adm.bko.wuustwezel@samenferm.be (inschrijving, wijzigingen facturatie, reservaties, …)  

 

Opvanglocaties   

HUIS VAN HET KIND (in Wuustwezel Centrum)  GOOREIND (in GLS Klim Op) 

Gasthuisdreef 6A   Theo Verellenlaan 88A   

 0476/81 11 69  03/236 29 98 

      

STERBOS (in VBS Sterbos)    BRAKEN (in VBS ’t Kantoor) 

Molenheide 1       Bredabaan 124  

  03/663 70 34      0477/99 00 58 

  

LOENHOUT (in ‘t Blokje Geel)   TRIANGEL (in VBS Triangel) 

Kerkblokstraat 14      Kloosterstraat 7  

 0473/57 80 84       0476/60 20 93 
 

De opvanglocaties zijn telefonisch bereikbaar wanneer de opvang open is. 
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