
 

 

Welkom bij KinderKuren! 

 

Wij zijn Anouk en Islam en wij staan met veel plezier en zorg in voor de voor- en 

naschoolse opvang in HDC. Ook dit jaar organiseren we verschillende leuke 

activiteiten en spelletjes op maat van elk kind, zodat iedereen zich thuis kan voelen 

in onze opvang. 

Aarzel dus niet en kom mee met ons spelen, samen maken we er een 

spetterende opvangtijd van! 

De opvang van onze school wordt volledig georganiseerd door KinderKuren, een 
project van stad Leuven (onderdeel van vzw kinderopvang Leuven). Kinderkuren 
staat voor kwaliteitsvolle opvang in de school. De kinderen staan centraal en we 
stappen mee in hun belevingswereld. In een veilige omgeving kan je kind genieten 
van zijn vrije tijd, met vriendjes zelf een spel verzinnen of kiezen voor één van de 
activiteiten. Onze begeleiders bieden zelf activiteiten aan (groepsspelen, 
knutselen,….) maar we gaan ook aan de slag met externe organisaties voor allerlei 
andere activiteiten zoals o.a. sport, muziek, technologie, circus en nog veel meer! 

Hoe inschrijven? 

Inschrijven voor de opvang is niet nodig, iedereen is welkom voor en na schooltijd. 

• Nadat je je kind(eren) bij onze school inschrijft, krijg je automatisch toegang tot 

de online ouderzone van KinderKuren. 

o Heb je al een account? Dan meld je aan met je e-mailadres en 

zelfgekozen paswoord. 

o Is het de eerste keer? Dan krijg je een activatiemail met 

aanmeldgegevens en instructies om je dossier online aan te vullen. 

o Vul je je gegevens liever op papier in? Vraag een formulier bij de school 

of de opvang. 

Surf naar de ouderzone: www.kinderkuren.be. 

In de ouderzone kan je: 

• Details van de opvang bekijken 

• Jouw kind(eren) inschrijven voor activiteiten van KinderKuren 

http://www.kinderkuren.be/


• Rekeningen bekijken 

• Fiscale attesten downloaden 

Wanneer is er opvang? 

Op gewone schooldagen 

dag ochtendopvang avondopvang 
maandag van 7u00 tot 8u05 van 15u35 tot 18u30 
dinsdag van 7u00 tot 8u05 van 15u35 tot 18u30 
woensdag van 7u00 tot 8u05 van 15u35 tot 18u30 
donderdag van 7u00 tot 8u05 van 15u35 tot 18u30 
vrijdag van 7u00 tot 8u05 van 15u35 tot 18u30 

 

Op pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen 
 

Vrijdag 24 september 2021 van 7u00 tot 18u30 *  

Maandag 27 september 2021 van 7u00 tot 18u30 

Vrijdag 12 november 2021 van 7u00 tot 18u30 

Vrijdag 4 februari 2022 van 7u00 tot 18u30 

Vrijdag 20 mei 2022 van 7u00 tot 18u30 

* Wegens het WK Wielrennen kan het zijn dat er geen opvang 
georganiseerd wordt in scholen binnen de ring. Er zal wel opvang 
voorzien worden in scholen buiten de ring.  

Op zaterdag, zondag, feestdagen of tijdens schoolvakanties is er geen 
opvang voorzien. 

 

Hoe werkt de opvang? 

We registreren de aanwezigheid van je kind(eren) bij de start of het einde van 
de opvang. Daarvoor spreek je de opvangmedewerker aan. 

 

Ochtendopvang 

We registeren je kind tot een kwartier voor de start van de school, tot 8u05  

 

Avondopvang 

• We registeren kinderen automatisch wanneer ze bij de start van de 
opvang (om 15u35 uur) nog op school zijn. 



• De opvangtijd loopt tot je je kind(eren) afmeldt. Spreek daarvoor een 
opvangmedewerker aan wanneer je hen afhaalt.  

 

Activiteiten 

KinderKuren organiseert geregeld leuke activiteiten tijdens de opvang. 
Daarvoor moet je apart inschrijven via de ouderzone. De inschrijving is voltooid 
als je daarvan een bevestiging kreeg. 

Schrijf in voor een activiteit via: https://kinderkuren.be/  

 

Prijs 

De prijs voor opvang en de activiteiten tijdens de opvang is hetzelfde.  

Meer info over de prijs en kortingstarieven vind je op 
www.leuven.be/kinderkuren 

 

Rekening 

De facturatie gebeurt niet via de school. Je krijgt een rekening van vzw 
Kinderopvang Leuven – KinderKuren via post of per e-mail. 

De details over je rekening bekijk je via de ouderzone: 

www.kinderkuren.be 

 

 
Vragen over de opvang? 

Verantwoordelijke opvang HDC: Carola Orye 
GSM:0491/62 13 65 
email: carola.orye@leuven.be 

GSM opvang: 0486/44 52 10 

 

Vragen over je rekening? 

Vzw Kinderopvang Leuven – KinderKuren 
Tel. 016 27 22 36 

https://kinderkuren.be/
http://www.leuven.be/kinderkuren
http://www.kinderkuren.be/
tel:016272236


E-mail kinderkuren@leuven.be 

 
 

Huishoudelijk reglement:  

https://www.leuven.be/sites/leuven.be/files/documents/2020-08/2020-
2021_vzwKOL_KinderKuren_HHR.pdf 
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