Dagindeling Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO)
Schooldagen
Op schooldagen primeert het vrije initiatief van de kinderen. Maar op woensdagnamiddag kunnen ze
deelnemen aan een activiteit.
Hoe een gewone schooldag en woensdagnamiddag er uit ziet in de drie locatie, vind je hieronder:
6.45 uur:
7 uur:
8.10 uur:
15.30 uur:
16 uur:
16.15 uur:
18.30 uur:
18.45 uur:

Een begeleidster opent de opvang. Alles wordt in gereedheid gebracht om de kinderen
op te vangen.
De kinderen komen vanaf nu geleidelijk aan binnen en kunnen vrij spelen.
Vertrek naar school. Te voet of met de bus.
De kinderen worden afgehaald van school en gaan te voet of met de bus naar de
opvang.
Vieruurtje
Kinderen maken hun huiswerk (op vraag van de ouders) of kunnen vrij spelen.
De opvang sluit de deuren. De laatste begeleidster ruimt op, zodat er de volgende
morgen weer vlot kan worden gestart.
De locatie wordt gesloten.

Woensdagnamiddag op schooldagen
12 uur:
Kinderen worden afgehaald op school.
12.30 uur: Middagmaal. Daarna is er vrij spel of wordt er huiswerk gemaakt.
14 uur:
Activiteiten per leeftijdsgroep of in de grote groep. Vrij spel blijft in principe mogelijk.
18.30 uur: De opvang sluit haar deuren. De laatste begeleidster ruimt op, zodat er de volgende
morgen weer vlot kan worden gestart.
18.45 uur: De locatie wordt gesloten.
Vakantiedagen
Ook op vakantiedagen primeert het vrije initiatief van de kinderen. Maar zoals op woensdagnamiddag
werken de begeleiders op vakantiedagen activiteiten uit. In de vakantie gaan de kinderen ook
geregeld op uitstap. Deze worden tijdig kenbaar gemaakt. Ouders beslissen zelf of hun kind al dan
niet deelneemt aan zo’n uitstap.
6.45 uur:
7 uur:
9 uur:
10 uur:
12 uur:
14 uur:
16 uur:
18.30 uur:
18.45 uur:

Een begeleidster opent de opvang. Alles wordt in gereedheid gebracht om de kinderen
op te vangen.
De kinderen komen vanaf nu geleidelijk aan en kunnen vrij spelen.
Negenuurtje. Daarna kan er terug vrij gespeeld worden.
Activiteiten per leeftijdsgroep of in de grote groep. Vrij spel blijft in principe mogelijk.
Middagmaal. Daarna wordt er terug vrij gespeeld.
Activiteiten per leeftijdsgroep of in de grote groep. Vrij spel blijft in principe mogelijk.
Vieruurtje. Daarna wordt er terug vrij gespeeld.
De opvang sluit haar deuren. De laatste begeleidster ruimt op zodat er de volgende
morgen weer vlot kan worden gestart.
De locatie wordt gesloten.
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