
binnenschoolse opvang 

SKOFFEL BIS maakt deel uit van Komma vzw 
Hoofdzetel: Hendrik I lei 17 - 1800 Vilvoorde 
Administratief centrum: Koningin Astridlaan 12 - 2800 Mechelen 
Telefoon 015 71 50 55 - www.vdkomma.be 
Ondernemingsnummer: 0477-558-120 

SKOFFEL BIS en de tarieven 

SKOFFEL BIS en de contacten 

De ouderbijdrage is € 1,00 per begonnen half uur.  
De tarieven kunnen jaarlijks in september herzien worden. 
 
De sanctionerende vergoeding voor het laattijdig afhalen van kinderen 
die niet in IBO Skoffel zijn ingeschreven bedraagt € 25 per kind.  

SKOFFEL BIS en Komma vzw 

in je buurt
SKOFFEL BIS  - VAN STEENLANDSTRAAT 15 - 2100 DEURNE 

IBO Skoffel, Van Steenlandstraat 15, 2100 Deurne 
Tijdens de openingsuren kan je de opvang telefonisch bereiken op 
Gsm verantwoordelijke 0499 52 31 99 
Gsm begeleiding 0474 94 29 58 
 
skoffel@vdkomma.be 

www.vdkomma.be 



SKOFFEL BIS 

SKOFFEL BIS en de werking 

SKOFFEL BIS en de reservering 

Op woensdagnamiddag kunnen de kinderen van De Linde hun eigen 
lunch opeten in de eetzaal waarna ze worden opgevangen in de 
turnzaal van de school door één van onze enthousiaste begeleiders. 
Zij krijgen de mogelijkheid om vrij te spelen onder toezicht van de 
begeleiding in de turnzaal of bij goed weer buiten op de speelplaats. 
 
Kinderen die om 14u00 nog aanwezig zijn in de binnenschoolse 
opvang worden vanaf dan automatisch opgevangen in IBO Skoffel op 
dezelfde locatie. 

 In Skoffel BIS worden kinderen van basisschool De Linde op 
woensdagnamiddag opgevangen van 12u20 tot 14u00 tot IBO 
Skoffel van start gaat. 

Betalen doet je cash bij het ophalen van je kind. Er wordt betaald via 
een beurtenkaart die op voorhand wordt aangekocht. 
Je krijgt 25% korting op het totaalbedrag bij gelijktijdige 
aanwezigheid van twee of meer kinderen uit hetzelfde gezin.  
Sociaal tarief (50%) kan bij de verantwoordelijke aangevraagd 
worden. Beide kortingen zijn ook samen mogelijk.  
 
Kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar is fiscaal aftrekbaar. Je kan 
de opvangkosten van het totale nette inkomen aftrekken tot een 
maximum per kind per dag. Daardoor kan de te betalen som 50% 
lager liggen.  

SKOFFEL BIS en de openingsuren 

Aaneensluitend start IBO Skoffel. 

SKOFFEL BIS en de betaling 

Reserveren voor Skoffel BIS kan je doen door een reservatieformulier 
in te vullen bij één van de begeleiders van Skoffel. Je kan eveneens 
telefonisch of via e-mail reserveren. Het is belangrijk dat je ons tijdig 
op de hoogte brengt of je kind als dan niet in Skoffel BIS zal blijven. 

SKOFFEL BIS en de inschrijving 

Alvorens je kind kan worden opgevangen in Skoffel BIS dien je een 
inlichtingenfiche in te vullen zodat we over alle nodige informatie 
beschikken. Een inlichtingenfiche kan verkregen worden bij de 
begeleiding, bij de verantwoordelijke of van de website worden 
gehaald.  
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De Linde Woensdag 12u20 tot 14u00 


