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BKO - Merelhofke 

Enkele belangrijke afspraken op een rij.  

• Voor – en naschoolse opvang : steeds in de school zelf – afdeling Heiligstraat  : 

- voorschoolse vanaf 7u15 tot 8u (ouders betalen tot 8u) 

 

• naschoolse opvang : vanaf 15:30 tot 18u 

• woensdagnamiddag : vanaf 12u tot 18u 

• Opvang op schoolvrije dagen en pedagogische studiedagen :  

in het ’t Merelhofke (gebouw aan depot Deluxe – Nijverheidsstraat 27)   – 

openingsuren : vanaf 7u15 tot 18u 

 

• Opvang vakantieperioden :  

- speelkriebels : vooropvang vanaf 7u15 tot 9u- naopvang : vanaf 16u tot 18u   

- indien ingeschreven voor halve dag : afhaling of brengen mogelijk tussen 

12u en 13u 

 

Ouders kunnen met hun vragen mbt voor- en naschoolse opvang terecht op 

volgend email adres : bkomerelhofke@hemiksem.be  

–contactpersoon : Monique Ryngaert – verantwoordelijke bko t’Merelhofke  - 

Voor opvang tijdens de vakantieperioden kunnen ze eveneens info verkrijgen bij  : 

vrijetijd@hemiksem.be – Sim Leroy of Karen Celis 
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• Werkwijze :  

Om toegelaten te worden tot de opvang dient van elk kind een dossier te worden 

aangemaakt. 

Dit kan via de website van de gemeente Hemiksem – surfen naar dienst BKO ’t 

Merelhofke of Vrije Tijd   

Of via onderstaande link 

https://www.i-

school.be/lid/ischool/f?p=170:11:::NO:APP:P11_SLEUTEL:7F13E2765A433992FC8CE94FD

ACF7324 

of contact opnemen via mail : bkomerelhofke@hemiksem.be 

Van zodra het dossier is aangemaakt en dit werd geactiveerd,  kunnen er “online” 

via het programma “I-active” opvangmomenten van de kinderen aangeduid 

worden. 

• De procedure mbt het in- en uitschrijven voor de dagelijkse opvang : 

Voor de gewone schooldagen en schoolvrije dagen dienen de ouders zelf dus 

 "online" aan te duiden wanneer hun kind naar opvang komt.  Dit kan tot 7  uur 's 

morgens op de desbetreffende opvangdag .  Indien er de dag van opvang zelf nog 

iets wijzigt, dienen ze hiervoor te mailen naar bkomerelhofke@hemiksem.be 

Voor het "online"  invullen van de gewone  voor- en naschoolse opvang volgend 

stappenplan volgen 

- inloggen via  hemiksem.i-active.be 

- invullen van  logingegevens 

Wanneer ingelogd : ga naar het tabblad "kalender" waar de nodige 

opvangmomenten kunnen worden aangeduid 

Bij “opmerkingen is er de mogelijkheid om  extra mededelingen te doen, wanneer 

bv zoon/dochter door iemand anders dan ouders worden opgehaald.                        

Het wordt aangeraden, om deze zaken steeds te melden. 
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• Facturatie 

De aanwezige perioden zullen maandelijks worden afgerekend.                                  

De facturen kunnen steeds "online" worden nagekeken.                                                   

De aantallen vermeldt op de facturen zijn totaal aantal aangerekende  "halve uren"  

De volledige detaillering van de aangerekende bedragen kan men nakijken via 

"afrekeningen".  Vooraan de desbetreffende  factuur staat een rechthoekje.  Indien 

men daarop klikt krijgt men de volledige detailleren van wat werd aangerekend. 

Let wel: boeten worden aangerekend :  

- bij  inschrijven van kind en afwezig in opvang 

- kind toch wordt opgevangen in opvang, zonder inschrijving :  

- bij afhaling na 18u zal  een boete worden aangerekend 

 

Na 7u s'morgens kan er "online" geen wijzigingen meer worden aangebracht.   Indien 

er tijdens de dag zelf toch nog een wijziging dient te gebeuren, dienen ouders  dit 

steeds te melden per mail.  Dit kan tot 12u 's nachts, van de dag van opvang zelf.  

Zoniet wordt de boete aangerekend. 

Het  "huishoudelijk reglement" en "retributiereglement" is terug te vinden  op de 

website van de gemeente hemiksem : www.hemiksem.be - bko 

https://hemiksem.be/inwoners/bko-t-merelhofke#huishoudelijk-reglement 

https://hemiksem.be/inwoners/bko-t-merelhofke#retributiereglement-1 

 

• In de school zullen één of meerdere begeleidsters aanwezig zijn om de kinderen te 

registreren na het belsignaal. 

Inschrijvingen voor de vakantieopvang (speelkriebels, kampen) georganiseerd door 

"vrijetijdsdienst"  kan ook "online" via I-active.  Hiervoor verwijzen wij naar website 

gemeente Hemiksem/vrije tijd, het  reglement en het programmaboekje zal  enkele 

weken voor aanvang van de desbetreffende vakantieperioden worden uitgegeven. 

 

 

 

MONIQUE RYNGAERT 

Verantwoordelijk BKO ‘ t Merelhofke 

 

BKO ’ t Merelhofke 

Nijverheidsstraat27 

2620 Hemiksem 

03/288.27.60  
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