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Opvang op schooldagen

Opvang tijdens de vakanties
in Het Vinkemolentje

Sportkampen, grabbelpas
& speelpleinwerking tijdens de vakanties

Een brochure voor ouders,
uitgegeven door de Dienst Sport en Jeugd

Activiteiten tijdens de vakanties:
Vinkemolentje, sportkampen,
grabbelpas en speelplein
Voor bijna alle vakantie-activiteiten moet je niet enkel
registreren, maar ook vooraf online inschrijven.

Reglementen en meer info
Alle reglementen, tarieven en meer info kan je vinden
op www.oosterzele.be. Wij raden aan om alle voor jou
relevante reglementen door te nemen.

Heb je geen toegang tot internet? Neem contact op
met dienst Sport en Jeugd

De voordelen van je registratie in
i-School voor jou als ouder

Je kan met je account inschrijven voor de vakantie-
activiteiten: Vinkemolentje, sportkampen, grabbelpas en
speelplein!

Je kan zelf je gegevens beheren

Je kan online je formulieren voor het ziekenfonds en
fiscale attesten opvragen en hoeft hiervoor niet meer
langs te gaan bij dienst Sport en Jeugd

Je hebt online ten allen tijde zicht op je facturen en
de deelnames van je kinderen aan opvang en
activiteiten

Je kan via i-School communiceren met de dienst
Sport en Jeugd en documenten opladen

Contact
Dienst Sport en Jeugd
Sporthal De Kluize
Sportstraat 5, 9860 Scheldewindeke
Tel. : 09 362 48 92
jeugddienst@oosterzele.be

V.U. David De Landsheere, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele



Wat moet je doen zodat jouw kind
kan deelnemen aan opvang?

Registreer je kind online!

Voor alle initiatieven gebruiken we hetzelfde online
platform voor registratie en inschrijving: i-School. Je
registreert je kind als volgt:

Surf naar www.i-school.be/oosterzele/registreren,
met Google Chrome of Internet Explorer.

TIP: typ de URL bovenaan in de balk van je browser.
Als je googelt op de term i-School, riskeer je de juiste
pagina niet te vinden.

Houd rijksregisternummer van jezelf, je partner en
je kind(eren) bij de hand.

Je ontvangt automatisch per e-mail een login en
paswoord. Hiermee kan je later je gegevens
aanpassen en inschrijven voor vakantie-activiteiten.

Problemen?
Lukt het registreren niet of heb je geen toegang tot
internet? Neem contact op met de dienst Sport en
Jeugd. Zij helpen je graag verder.

Contact
Dienst Sport en Jeugd
Sporthal De Kluize
Sportstraat 5, 9860 Scheldewindeke
Tel. : 09 362 48 92
jeugddienst@oosterzele.be

Opvang op schooldagen
Gaat je kind in groot-Oosterzele naar school, is het
verplicht je kind te registreren in i-School. Ook al denk
je dat je kind nooit zal deelnemen aan de opvang, je
weet nooit dat je onverwacht een keer opvang nodig
hebt op een schooldag.

Is je kind niet geregistreerd, en het is toch aanwezig
in de opvang, dan betaal je het maximale verblijf voor
die dag.

De opvang is geopend én betalend:
’s morgens vanaf 7 uur tot een kwartier voor aanvang

van de lessen
’s avonds vanaf een kwartier na het einde van de

lessen tot 18 uur

Je meldt je kind ’s morgens persoonlijk aan bij de
begeleider en meldt het ’s avonds ook weer persoonlijk
af. Alleen zo kan de begeleider op een correcte en
veilige manier de aanwezigheden van alle kinderen
bijhouden.
Gebeurt het aan- en afmelden niet correct, wordt ook

het maximale verblijf van het kind aangerekend.

Op woensdagnamiddagen tijdens het schooljaar is er
geen opvang in de 11 verschillende scholen, maar wel
op één centrale plaats: in Het Vinkemolentje.

Opvang op woensdagnamiddagen:
Het Vinkemolentje
Waar?
In de gebouwen van GILO Oosterzele,
Geraardsbergsesteenweg 69. De Gemeente zorgt op
woensdagmiddag voor busvervoer tussen de
verschillende Oosterzeelse scholen en de opvang.

Hoe kan mijn kind deelnemen aan de opvang op
woensdagnamiddag?

Je brengt de online registratie in i-School in orde
zoals eerder beschreven.

Schrijf je online in op www.i-school.be/login voor
een infomoment bij dienst Sport en Jeugd. Tijdens dit
infomoment krijg je meer uitleg bij de werking van Het
Vinkemolentje, onderteken je de schriftelijke
overeenkomst en neem je kennis van het huishoudelijk
reglement. Ook is er ruimte voor vragen. Pas na de
ondertekening van de overeenkomst kan je kind
deelnemen aan opvang van Het Vinkemolentje.

Telkens wanneer je kind naar de opvang op
woensdagnamiddag gaat, laat je dit weten aan de
school van je kind. Zo weten de leerkrachten of je kind
mee moet gaan met de bus die de kinderen van de
verschillende scholen naar de opvanglocatie brengt. Je
moet je kind dus niet per woensdagnamiddag online
inschrijven.

De opvang op woensdagnamiddag is betalend vanaf
het moment dat je kind op de bus stapt, tot het tijdstip
waarop je je kind komt afhalen.


