
 
 
 
 

INFOBRIEF Ferm Kinderopvang Kortenberg 
 
 
Beste ouder(s), 
 
Jullie wensen gebruik te maken van onze opvang. Ferm Kinderopvang Kortenberg heet jullie alvast van harte 
WELKOM! 
 

INSCHRIJVEN 

De algemene inschrijving omvat drie documenten 

• Een overeenkomst (1 per gezin) 

• Een inlichtingenfiche (1 per kind) 

• Een toestemming beeldmateriaal (1 per gezin) 
 

Deze documenten kan je als volgt bekomen: 

• In elke opvanglocatie (tijdens de openingsuren) 

• Via adm.bko.kortenberg@samenferm.be 

• Op www.samenferm.be( “diensten – kinderopvang – buitenschoolse kinderopvang”) 

• Via onze Infolijn  
 

OPENINGSUREN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op maandag, dinsdag en donderdag maakt de lagere school de eerste 30 minuten eerst huiswerk onder toezicht van 

een leerkracht. Dit is betalend (€1.06) Op woensdag en vrijdag komt de lagere school meteen naar de opvang. 

VAKANTIE-OPVANG & OPVANG OP SCHOOLVRIJE DAGEN 

Vakantie-opvang 

• Enkel voor kleuters 

• Dien je vooraf online (www.samenferm.be) te reserveren volgens de juiste inschrijfperiode (zie kalender) 

• Gaat door op twee locaties: De Regenboog (Kortenberg) en De Negensprong (Everberg) 
Opvang op schoolvrije dag 

• Voor alle kinderen van de betreffende school 

• Dien je vooraf online (www.samenferm.be) te reserveren volgens de juiste inschrijfperiode (zie kalender) 

• Gaat door op de locatie gekoppeld aan de school (vanaf 4 ingeschreven kinderen) 
 
 
 
 
 
 

Everberg Regenboog Klimop Boemerang 

0474/01.24.53 
 

voorschools 7u-8u15 7u-8u30 7u-8u35 7u-8u15 

naschools 15u45-18u30  15u55-18u30  16u-18u30  15u45-18u30  

woensdag 12u20-18u30 12u15-18u30 12u15-18u30 12u-13u30  * 

schoolvrije dag 7u-18u30 7u-18u30 7u-18u30 7u-18u30 

vakantiedagen 7u-18u30 7u-18u30 

*  opvang na 13u30 gaat door in locatie Everberg (begeleiding brengt kinderen) 

0486/85.28.32 0472/43.95.55 0471/81.68.92 

http://www.samenferm.be/


 
 

KALENDER 
Bij de start van elk nieuw schooljaar maken wij een kalender op, waarop je onze sluitingsdagen terugvindt. 
Deze kalender vermeldt ook wanneer we opvang voorzien voor een schoolvrije dag en een schoolvakantie. Voor 
deze opvangmomenten dien je vooraf een plaatsje te reserveren.  
 

SLUITINGSDAGEN schooljaar 2021-2022 

november  Ma   1/11 Do 11/11    juni  Vrij 3/06 (naschools gesloten omwille van teamdag) Ma 6/06 

collectieve 
sluiting kerst 

 27/12/2021 tot en met       
3/01/2022 

collectieve 
sluiting zomer 

     18/07/2022 tot en met 5/08/2022 

april  Ma 18/04 juli Ma 11/07       

mei 
Do 26/5 Vrij 27/5     

augustus 
Ma 15/8 29/08 tot en met31/08 

 
 

OPVANG SCHOOLVRIJE DAGEN 2021 start reservatie einde reservatie 

Ma 4/10 Klimop, Regenboog, Boemerang 

woe 1/09/2021  

do 30/09 12u 

Ma 18/10  Negensprong do 14/10 12u 

Woe 20/10 Boemerang do 14/10 12u 

Vrij 22/10 Klimop do 14/10 12u 

Di 30/11 Regenboog do 25/11 12u 

    

          

OPVANG SCHOOLVRIJE DAGEN 2022 start reservatie einde reservatie 

Woe 19/1 Boemerang 

ma  3/01/2022 

do 13/01 12u 

Woe 2/2 Klimop do 27/01 12u 

Vrij 4/2 Regenboog, Boemerang do 27/01 12u 

Ma 7/02 Negensprong do 3/02 12u 

Woe 16/2 Regenboog do 10/02 12u 

Woe 23/3 Negensprong do 17/03 12u 

Woe 27/4 Boemerang do 21/04 12u 

Ma 2/5 Klimop do 28/04 12u 

 

  TARIEVEN 

 

Andere kosten bedrag 

Administratiebijdrage 
Aangerekend op uw 
eerste factuur (per 
schooljaar, per gezin) 

20€ (bij sociaal tarief 
10€) 

Te laat afhalen kind Na sluitingsuur (18u30) 
12,50€/kind/begonnen 

half uur 

Te laat annuleren van 
gereserveerde opvang 
(vakantie/schoolvrije 
dag) 

Na donderdag 12u van 
de week voordien (zie 
kalender) 

De helft van de 
gereserveerde 
periode wordt 
aangerekend 

Niet annuleren van 
gereserveerde opvang 
(vakantie/schoolvrije 
dag) 

Niet verwittigen 

De volledig 
gereserveerde 
periode wordt 
aangerekend 

Nieuwe QR code 

Aangerekend op uw 
volgende factuur  

€ 5 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

halve 
uren 

1/3de 
dag 

halve 
dag 

hele dag  

  

tot en met 
2u59 

van 3u tot 
en met 
5u59 

vanaf 6u 

gewoon 
tarief  

voor- en naschools 1,06 €       

woensdagnamiddag 1,06 €   7,44 € 14,83 € 

schoolvrije dag/vakantie   4,93 € 7,44 € 14,83 € 

verminderd 
tarief 

gezinnen met meerdere 
kinderen die op een 
zelfde dag gebruik 
maken van de opvang  

0,80 € 3,70 € 5,58 € 11.12 €    

sociaal 
tarief 

kan aangevraagd 
worden bij de 
verantwoordelijke met 
het aanslagbiljet of 
WIGW-kaart of 
vrijetijdspas 

0,53 € 2,47 € 3,72 € 7,42 € 

 
 

MEER INFO 

 

• Secretariaat Ferm Kinderopvang Kortenberg 
 

o Gemeentehuisstraat 11, Everberg    02/751.43.22 (9u-12u of na afspraak) 
o bko.kortenberg@samenferm.be    Voor contact met de verantwoordelijken 
o adm.bko.kortenberg@landelijkekinderopvang.be Voor administratieve vragen i.v.m. facturatie en 

inschrijving 
 

• Infolijn          070/24.60.41 (9u-14u) 
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