
                                                                                    
 

              
           

 

 

 

 

De aangeboden kinderopvang  

De opvang staat open voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in de gemeente Rumst wonen of er naar school 

gaan. 

BKO Rumst wil kinderen speel- en ontdekkingskansen bieden. De tijd die kinderen doorbrengen in de 

opvang zien wij als vrije tijd voor hen. Dit betekent dat kinderen zoveel mogelijk zelf keuzes kunnen maken 

en mee mogen beslissen op welke manier zij hun tijd bij ons doorbrengen. 

We zorgen voor een open spelaanbod en activiteiten Dit aanbod is leeftijds- en themagericht.  

 

 

Kinderopvanglocaties en medewerkers 

De coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van de opvang.  

 Contactgegevens coördinator:  

Marijke Samson 

 Sociaal Huis Rumst 

 Kardinaal Cardijnstraat 37 

2840 Rumst 

 03 888 00 32  

 marijke.samson@rumst.be 

 

De administratieve medewerker staat in voor de inschrijvingen en alle administratieve vragen. 

Zij is bereikbaar via mail: kinderopvang@rumst.be of telefonisch: 03 888 00 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenschoolse kinderopvang 

Info voor alle ouders 

   Afdeling Telefoon E-mail 

Kinderopvang 03 888 00 32 kinderopvang@rumst.be 

mailto:marijke.samson@rumst.be
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BKO Rumst heeft 8 vestigingen op de volgende locaties:  

 BKO Toverbos  

 Voor- en naschoolse opvang voor kinderen van De Wingerd Terhagen en Ter Doelhagen. 

 Opvang op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen. 

 Kamiel Huysmansstraat 3  

 2840 Terhagen 

 03 888 63 41 

 bkotoverbos@rumst.be  

 Locatieverantwoordelijke: Leen Vangramberen  

 

 BKO Zonneland   

 Voor- en naschoolse opvang voor kinderen van de Sint Jozefschool. 

 Opvang op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen. 

 Seringenlaan 2                  

 2840 Reet     

 03 888 88 20  

 bkozonneland@rumst.be     

 Locatieverantwoordelijke: Silvie Goderie 

 

 Gemelde opvang Sint Jozef 

 Naschoolse opvang voor kinderen van de Sint Jozefschool. 

 Opm. om 17.15 uur vertrekken de kinderen te voet naar BKO Zonneland. 

 Rozenlaan 44                

 2840 Reet                       

 04 83 36 48 46                   

 

BKO Villa Kakelbont 

Voor- en naschoolse opvang voor kinderen van Sleutelhof en Ter Doelhagen. 

 Opvang op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen. 

Kerkstraat  

2840 Rumst 

bkovilla@rumst.be 

 Locatieverantwoordelijke: Shana Lalleman 

 

 Gemelde opvang Vosberg  

 Voor- en naschoolse opvang voor kinderen van de Vosbergschool. 

 Pastoor Slegersstraat 1  

 2840 Rumst  

 0483 36 48 37 

   

BKO Hupsakee 

Voor- en naschoolse opvang voor kinderen van Eikenlaar en De Wingerd Reet. 

Hoogvelden 11 

 2840 Reet 

 03 291 31 49   

 bkohupsakee@rumst.be  

         Locatieverantwoordelijke: Ilse Vansteenkiste  

 

Gemelde opvang Wingerd 

Voor- en naschoolse opvang voor kinderen van De Wingerd Reet. 

Molenstraat 6 

2840 Reet 

0483 36 35 89              

 

Gemelde opvang Eikenlaar  

Voor- en naschoolse opvang voor kinderen van De Wingerd Reet. 

Eikenstraat 69 

2840 Reet 

0483 36 33 81 

mailto:bkotoverbos@rumst.be
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Openingsuren 

 

BKO 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolvrije- en 
vakantie dagen 

Maandag:      7 - 8.20 uur / 15.35 - 18 uur 
Dinsdag:        7 - 8.20 uur / 15.35 - 18 uur 
Woensdag:    7 - 8.20 uur / 12.25 - 18 uur 

(Hupsakee niet geopend op 
woensdagnamiddag) 

Donderdag:   7 - 8.20 uur / 15.35 - 18 uur 
Vrijdag:          7 - 8.20 uur / 15.35 - 18 uur 

 
Maandag:      7 - 18 uur 
Dinsdag:        7 - 18 uur 
Woensdag:    7 - 18 uur 
Donderdag:   7 - 18 uur 
Vrijdag:          7 - 18 uur 

 

Gemelde opvang  Maandag:      7.30 - 8.20 uur  / 15.35 - 18 uur 
Dinsdag:        7.30 - 8.20 uur  / 15.35 - 18 uur 
Woensdag:    7.30 - 8.20 uur  
Donderdag:   7.30 - 8.20 uur  / 15.35 - 18 uur 
Vrijdag:          7.30 - 8:20 uur  / 15.35 - 18 uur 

 

 

Inschrijvingen 

Algemene inschrijving 

Elk kind dient voor het eerste opvangmoment ingeschreven te zijn om gebruik te kunnen maken van de 

opvang. Hiervoor maak je een account aan via www.i-school.be/login.  

Hulp nodig? Vraag de handleiding aan onze medewerkers op de locaties of stuur een mail naar 

kinderopvang@rumst.be.  

Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst ondertekend is en wanneer de 

inlichtingenfiche is aangemaakt en goedgekeurd.  

Wanneer de informatie in de inlichtingenfiche zou wijzigen, gelieve dit dan door te geven, zodat we dit 

kunnen aanpassen.  

 

Inschrijvingen voor- en naschoolse opvang 

Voor- en naschoolse opvang: geen inschrijving op voorhand nodig. 

Opvang op woensdagnamiddag, schoolvrije en vakantiedagen: inschrijving op voorhand is noodzakelijk via 

www.i-school.be/login.  

 

Woensdagnamiddag  

Inschrijven mogelijk tot en met vrijdag 12 uur voor de woensdag die volgt de week daarna. 

Wanneer een woensdag op een schoolvrije dag valt, moet je inschrijven voor zowel de voor- als de 

namiddag.  

 

Inschrijving vakantieperiodes 

De inschrijvingen voor de vakantieperiodes gaan van start de eerste maandag na afloop van de vorige 

vakantie vanaf 18 uur. Wanneer je geen toegang tot een computer hebt, kan je diezelfde maandag terecht 

in het Sociaal huis van 18 tot 19 uur. Daar word je verder geholpen om de inschrijving in orde te brengen. 

 

Inschrijving schoolvrije dagen  

Bij de start van het nieuwe schooljaar kan je inschrijven voor de schoolvrije dagen. Je kan tot 5 dagen op 

voorhand inschrijven voor de opvangdag. Indien er minder dan 5 kinderen zijn ingeschreven, zal de opvang 

niet doorgaan. Je wordt hiervan 5 werkdagen op voorhand van op de hoogte gebracht.  

 

Info over prijzen en annuleringen 

Zie huishoudelijk reglement dat u ontvangt bij de algemene inschrijving. 

http://www.i-school.be/login
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