
 

 
 
Gemeentelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang 

(IBO) 
 
 
 
Voor wie? 
 
Alle kinderen vanaf 2,5 tot 12 jaar die in Opwijk wonen of er naar school gaan kunnen terecht in de 
buitenschoolse opvang.  
 
Waar? 
 
De kinderen die in het centrum naar school gaan kunnen terecht in de lokalen van het IBO, 
Schoolstraat 85 te Opwijk. De kinderen die in de buitenwijken school lopen kunnen terecht in de 
opvang aan de school. 
 
Wanneer? 
 
Centrum (Schoolstraat 85, 1745 Opwijk) 
Elke schooldag van 6u30 tot 8u10 en van 15u45 tot 18u30 
Op woensdagnamiddag van 12u15 tot 18u30 
Op schoolvrije dagen van 6u30 tot 18u30. 
 
Buitenwijken 
Elke schooldag van 7u tot 8u en van 16u tot 18u 
Op woensdagnamiddag worden de kinderen afgehaald met een busje en naar het IBO in het centrum 
gebracht. 
Op schoolvrije dagen kan u terecht in het IBO in het centrum van 6u30 tot 18u30. 

 
Tarieven? 
 

 Centrum Buitenwijken 

Voor- en naschools €0,92/ begonnen half uur €0,50/begonnen half uur 

Woensdagnamiddag €0,92/ begonnen half uur €0,92/begonnen half uur 

Schoolvrije dagen  Minder dan 3 uren:       
€ 4 

 Tussen 3 en 6 uren:  
€ 6,50 

 Meer dan 6 uren: € 
11 

 

 Minder dan 3 uren:       
€ 4 

 Tussen 3 en 6 uren:  
€ 6,50 

 Meer dan 6 uren: € 
11 

 
Contactpersoon? 
 
Gemeentelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang 
Veerle Aerts – Schoolstraat 85 te Opwijk 
Tel. 052/35.33.58 – Email: veerle.aerts@opwijk.be 



Gemeentelijk Vakantie- en JeugdAtelier 
(VAJA) 

 
Voor wie? 
Alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar die naar school gaan kunnen terecht in het VAJA.  
 
Waar? 
Het VAJA gaat door in de lokalen van het IBO, Schoolstraat 85 te Opwijk. 
 
Wanneer? 
Het VAJA is elke schoolvakantie geopend van 9u tot 16u. Voor- en naopvang wordt voorzien door de 
begeleidsters van het IBO van 6u30 tot 18u30. 
 
Tarieven? 
 

 Inwoners Opwijk Niet-inwoners Opwijk 

Hele dag €8 €10 
 
Contactpersoon? 
 
Gemeentelijke speelpleinwerking VAJA 
Ineke Segers - Kloosterstraat 7 te Opwijk 
Tel. 052/36.51.60 - Email: vaja@opwijk.be 

 
Gemeentelijke sportkampen 

 
 
Voor wie? 
Alle kinderen van 6 tot 12 jaar.  
 
Waar? 
De sportkampen gaan door in de gemeentelijke sporthal, Heiveld 65 te Opwijk. De voor- en 
naopvang gaat door in de lokalen van het IBO, Schoolstraat 85 te Opwijk. 
 
Wanneer? 
Het sportkamp is tijdens schoolvakanties geopend van 8u30 tot 16u30. Voor- en naopvang wordt 
voorzien door de begeleidsters van het IBO van 6u30 tot 18u30. Let op: De sportkampen vinden niet 
elke schoolvakantie plaats. Voor een overzicht kan u terecht op onze website www.opwijk.be 
 
Tarieven? 
 

 Inwoners Opwijk Niet-inwoners Opwijk 

Hele dag €8 €10 
 

Contactpersoon? 
 
Gemeentelijke sportwerking 
Kelly Jacobs - Heiveld 65 te Opwijk 
Tel. 052/35.02.30 - Email: sportdienst@opwijk.be 

http://www.opwijk.be/

