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De opvangregeling voor onze school ziet er als volgt uit: 

 

dag uur locatie organisator hoe? 

ma. tot vr. 07.00-08.30 uur Op school (huidige locatie) De Apenstaart Reserveren 

ma., di.,  15.20-16.30 uur (korte opvang) Op school (huidige locatie) Schoolbestuur Vrij gebruik 

do., vr. 15.20-18.30 uur (lange opvang) Genk-Centrum (aan de Limburghal met busvervoer door de stad) De Apenstaart Reserveren 

wo. 12.15-13.30 uur (korte opvang) Op school (huidige locatie) Schoolbestuur Vrij gebruik 

 12.15-18.30 uur (lange opvang) Genk-Centrum (aan de Limburghal met busvervoer door de stad) De Apenstaart Reserveren 

 

• Het vervoer naar de lange naschoolse opvang “Limburghal” gebeurt met de bus onder leiding van De Apenstaart 
en wordt geregeld vanaf onze speelplaats. 

 

• Kinderen van onze school kunnen – mits reservatie – ook in de centrale opvang terecht op schoolvrije dagen en 
vakantiedagen; de centrale opvang is dan doorlopend geopend van 07.00 tot 18.30 uur. 

 

• Ochtendopvang en opvang in de centrale opvang moet op voorhand gereserveerd worden. 
Dus enkel de naschoolse korte opvang is zonder reservatie toegankelijk. 
De kinderen moeten respectievelijk ten laatste om 16.30 uur (ma., di., do., vr.) en 13.30 uur (wo.) afgehaald zijn! 

 

• Voor alle kinderen die gebruik maken van de centrale opvang (Limburghal) en ochtendopvang (school) legt de 
centrale opvang een kinddossier aan en verzorgt ook de facturatie; al deze kinderen moeten dus bij de centrale 
opvang ingeschreven worden, en dit zo snel mogelijk 

 

• De korte naschoolse opvang wordt door de school maandelijks gefactureerd. 
Het tarief aan € 0,90 per begonnen halfuur wordt gehandhaafd. 

 

• De opvang ’s morgens op school en in de centrale opvang kost € 0,85 per begonnen halfuur; een overzicht van de 
tarieven is te vinden op www.deapenstaart.be, in afwachting van de eigen website van de nieuwe opvang. 

 

• Vanuit de lange opvang kunnen de kinderen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod van onder meer de Genkse 
Academies (zie www.gavoorkunst.be) of aan het eigen aanbod van de vzw BKO Genk (multimove, kleuteryoga, 
bakclub, meisjesvoetbal, huiswerkklas,…); de centrale opvang zorgt ervoor dat de kinderen naar de Academies 
gebracht worden en haalt hen indien nodig ook weer op. 

 
Wie vragen heeft over de buitenschoolse opvang, kind(eren) wil inschrijven of opvang wil reserveren, kan een mailtje 
sturen naar de centrale opvang via de.apenstaart@telenet.be. 
 

 
 

Grijs gemarkeerde tekst: opvang door de school 
Overige tekst: opvang door de Apenstaart 
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