
BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG KORTRIJK
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v.u
. P

hil
ipp

e D
e C

oe
ne

 | B
ud

as
tra

at
 27

 | 8
50

0 K
or

tri
jk 

| 0
56

 24
 48

 00

Wij verwelkomen alle schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar van het basisonderwijs, 
wonend en/of schoolgaand te Kortrijk.

DE OPVANG IS OPEN

LOCATIE CONDÉDREEF 16 A

voorschools ____ iedere schooldag: 6.30 uur tot begin lestijden
naschools _____ iedere schooldag: einde lestijden tot 19 uur
vakantiedagen __ 6.30 tot 19 uur

LOCATIE PEPERSTRAAT 141 B HEULE

naschools _____ iedere schooldag: einde lestijden tot 19 uur
vakantiedagen __ 7 tot 19 uur

Er is een opvangaanbod tijdens iedere schoolvakantie, behalve tussen 21 juli en 15 augustus

Condédreef

Peperstraat

ANDERE INITIATIEVEN

Kinderopvang Het Blokkenhuis met twee vestigingsplaatsen:
- Blokkenhuis 1: Condédreef 16 A, Kortrijk
- Blokkenhuis 2: Sint-Janslaan 1, Kortrijk

0498 90 90 94 | tine.vandamme@kortrijk.be

Dienst voor Onthaalouders
Condédreef 16 A, Kortrijk
056 24 42 83 of 056 24 42 84
dienstonthaalouders@kortrijk.be

DE PUZZEL
Condédreef 16 A, 8500 Kortrijk 
056 24 42 82 | depuzzel@kortrijk.be
Dienstverantwoordelijke Chantal Dewitte: chantal.dewitte@kortrijk.be
Administratie telefonisch bereikbaar van 14 tot 18 uur.

 Blokkenhuis 1 & 2 verhuist in 2018 naar
 de St.-Jorisstraat 35

 Dienst voor Onthaalouders verhuist 
 in 2018 naar de St.-Jorisstraat 35



INSCHRIJVEN & RESERVEREN

VOOR WIE?

Voor schoolgaande kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs. 
De kinderen die starten met school na 1 maart van het betreffende schooljaar kan je inschrijven vanaf de 
eerste maandag van januari.

HOE MOET IK ME INSCHRIJVEN?

Maak een afspraak met De Puzzel om je kind in te schrijven. 

HOE RESERVEER IK OPVANG?

Je kan zelf opvang reserveren en annuleren via de website 
https://puzzelopvang.kortrijk.be/ 
   
Voor: 

• voor- en naschoolse opvang (aanvullend op de schoolopvang) 
• schoolvrije dagen
• woensdagnamiddagen
• vakantiedagen

VOEDING

MIDDAGMAAL

Je kan kiezen tussen:
• Warme maaltijd (soep + maaltijd)
• Enkel soep: boterhammen zelf mee te brengen
• Je brengt zelf je boterhammen en drankje mee

EEN TIENUURTJE EN EEN VIERUURTJE 

worden gezamenlijk verbruikt en worden enkel door de opvang aangeboden. 
Tijdens het tienuurtje is dit een kleine knabbel en een drankje. Tijdens het vieruurtje zorgen
wij voor een variatie van boterhammen, fruit en zuivelproducten, samen met een drankje.

BIJDRAGE

OUDERBIJDRAGEN

De ouderbijdrage is bepaald door Kind en Gezin en wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur 
van uw kind.

Tarieven geldig vanaf 1/9/2017
Aanwezigheidsduur Tarief 1 kind (*) Vanaf 2 kinderen 25% korting
Per half uur € 1,05 € 0,79
0-3 uur korte opvangbeurt € 4,10 € 3,07
3-6 uur halve dagbeurt € 6,60 € 4,95
plus 6 uur volle dagbeurt € 12,20 € 9,15
tienuurtje/vieruurtje € 0,75 -
soep € 0,50 -
maaltijd (soep inbegrepen) € 3 -

KORTING

Bij de opvang vanaf twee gelijktijdig aanwezige kinderen uit hetzelfde gezin wordt er 25% korting 
toegekend op de totale ouderbijdrage. 

SOCIAAL TARIEF

Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen we een sociaal tarief aanrekenen, dit is een 
vermindering van 50% van de opvangkosten. De aanvraag gebeurt schriftelijk, via het aanvraagformulier 
dat ter plaatse beschikbaar is.

 (*) de tarieven zijn 
onderhevig aan 
indexering en kunnen 
hierdoor jaarlijks 
wijzigen


