
                              Sint – Jozefsschool Schoonderbuken 

Buitenschoolse opvang. Lange Opvang 

Gemeentelijke lange opvang BALOE te Scherpenheuvel van 07.00 tot 19.00 

In samenwerking met Baloe (de gemeentelijke opvang) is er betaalde lange 
opvang voor de kinderen van onze school voorzien in de opvang gelegen in de 
IBO aan de Egger. En dit van 07.00  en na school tot 19.00.  
Ook op schoolvrije dagen wordt er opvang voorzien.  
 
De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie en vervoer tussen de 
lange opvang en de school.  
 

 

Voor inlichtingen en inschrijvingen van de lange opvang kan u terecht bij de verantwoordelijke van 
de buitenschoolse kinderopvang van de gemeente  

August Nihoulstraat 13 - 15 

3270 Scherpenheuvel  

Telefoon: 013 35 24 90 of 013 35 24 72 

Fax: 013 35 24 07 

kinderopvang@scherpenheuvel-zichem.be 
 

Info van de gemeentelijk website … (Kijk steeds online voor de laatste versie) 

 
Inschrijven voor de opvang 
 
Registratie in TicketGang 
Ouders die gebruik willen maken van voorschoolse, naschoolse of vakantie 
opvang, moeten zich vooraf registreren in het online inschrijvingsprogramma. 
Registreren kan eenvoudig via scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu. Je  
maakt een account aan en koppelt hieraan elk kind. 
 Let op:  
Wanneer er apart gefactureerd moet worden aan vader en moeder, dienen er 2 
aparte accounts aangemaakt te worden.  
Na het aanmaken van je gezinsaccount wordt deze nagekeken door de  
administratieve dienst van Baloe. 
Wanneer je dossier volledig is, wordt je account actief en kan je gebruik maken 
van Baloe. 
 
Ouders beheren zelf hun persoonlijke opvangpagina.  

mailto:kinderopvang@scherpenheuvel-zichem.be


Gelieve alle relevante en noodzakelijke informatie in te vullen en bepaalde 
bijzonderheden, o.a. van medische aard, zeker te vermelden. Alle wijzigingen met 
betrekking tot je dossier dienen aangepast te worden in je gezinsaccount, zodat 
dit op elk moment up-to-date is.  
Let op: er zijn locaties waar er een inschrijvingsstop geldt. Wanneer je gebruik 
maakt van deze locatie, ontvang je na het aanmaken van je account een mail. 
Hierin wordt vermeld op welke opvangmomenten je hier terecht kan en op welke 
plaats je kind(eren) staat/staan op de wachtlijst voor de andere 
opvangmomenten. ( Momenteel niet voor onze locatie te Scherpenheuvel) 
 
Zonder een actieve account kan je geen gebruik maken van Baloe.  
Ouders die niet beschikken over een computer met internetverbinding kunnen 
steeds terecht op de administratieve dienst in het stadhuis. 
Hou er rekening mee dat je dossier moet worden nagekeken en geactiveerd door 
de administratieve dienst van de opvang. Dit kan enkele dagen in beslag nemen. 
Maak je dossier dus minstens een week voordat je kind(eren) zullen 
deelnemen aan de opvang in orde. 
Wanneer je account geactiveerd is, ontvang je een registratiepasje. Hierop staat 
een unieke barcode, de naam van het kind en de naam van de ouder(s).  
Dit pasje heb je steeds nodig wanneer je je kind brengt en afhaalt, zodat de 
begeleiding het pasje kan scannen. Op die manier wordt de tijd dat je kind  
gebruikt maakt van de opvang geregistreerd 
 
 

Voorwaarden om je kind te kunnen inschrijven  

Om je kind te kunnen inschrijven moet dit 

- De leeftijd van 2 jaar bereikt hebben.  

- Reeds ingeschreven zijn in een school.  

 

 

NB.  Aan de hand van een kaartje aan de schooltas van de kinderen 

maak je als ouder  duidelijk of hij of zij na school naar de korte of 

lange opvang gaat.  

Bij lange opvang pasje , bij korte opvang beertje. 

 


