
binnenschoolse opvang 

WOEZEL 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 

WOEZEL BIS en de tarieven 

WOEZEL BIS en de contacten 

WOEZEL BIS en Komma vzw 

in je buurt
WOEZEL BIS - HENDRIK I LEI 17 - 1800 VILVOORDE 

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 gereserveerd hebben (vanaf 16u30) bedraagt 0,50 euro.  
De administratieve kosten in geval van achterstallige betaling zijn ten 
laste van de ouder. 

IBO Woezel, Hendrik I Lei 17, 1800 Vilvoorde 
Tijdens de openingsuren kan je de opvang telefonisch bereiken op  
Gsm begeleiding 0470 66 30 99 
 
woezel@vdkomma.be 

www.vdkomma.be 



WOEZEL BIS 

WOEZEL BIS en de werking 

WOEZEL BIS en de reservering 

Kinderen kunnen onder de enthousiaste begeleiding van 
gekwalificeerde medewerkers aan de slag bij Woezel BIS. 
De opvang wordt georganiseerd op de speelplaats van de lagere 
school. 
Ouders halen hun kind op via de ingang van de schoolpoort op de  
F. Rooseveltlaan, Vilvoorde. 

 Woezel BIS is de binnenschoolse opvang die vzw Komma 
organiseert in samenwerking met basisschool “De Knipoog”. 

 Kinderen die naar school gaan in “De Knipoog” kunnen er 
naschools terecht voor korte opvang. 

 

 

Betalen doe je bij het brengen of ophalen van je kind via een 
beurtenkaart die op voorhand wordt aangekocht.  
Sociaal tarief (50%) kan je bij de verantwoordelijke aanvragen.  
 
Kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar is fiscaal aftrekbaar.  
Je kan de opvangkosten van het totale netto inkomen aftrekken tot 
een maximum per kind per dag. Daardoor kan de te betalen som 50% 
lager liggen.  

WOEZEL BIS en de openingsuren 

 
IBO Woezel doet de opvang voor- en naschools (vanaf 16u30),  
op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen.  
Indien je gebruik wil maken van de opvang bij IBO Woezel dien je 
vooraf in te schrijven en te reserveren.  

WOEZEL BIS en de betaling 

Vooraf reserveren (= doorgeven op welke tijdstippen je kind naar de 
schoolopvang komt) is niet nodig) 

WOEZEL BIS en de inschrijving 

Inschrijven vooraf is verplicht.  
Je vult een inlichtingenfiche in die je kan downloaden van de website 
www.vdkomma.be of je vraagt dit document tijdens de 
openingsuren aan de begeleiding of de verantwoordelijke. 
Het ingevulde formulier bezorg je dan aan de begeleiding of aan de 
verantwoordelijke minimaal één week voor de start van de opvang. 

 NASCHOOLS 

Maandag 15u30 –16u30 

Dinsdag 15u30 –16u30 

Woensdag / 

Donderdag 15u30 –16u30 

Vrijdag 15u30 –16u30 

BIS 

B
IS 

BIS 

B
IS

 


