
 
 

Ferm Kinderopvang organiseert, in opdracht van het 

gemeentebestuur, kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang, op 

woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties. Onze 

buitenschoolse kinderopvang is er voor alle kinderen van de 

basisschool (2,5 tot 12 jaar) die wonen of schoolgaan in de 

gemeente Ravels. 

 

Wij werken op maat van de kinderen. We vinden het belangrijk dat 

elke kind zich goed voelt in de opvang. Wij willen kinderen een 

warme plek geven, hen aanmoedigen en stimuleren. We willen hen 

de vrijheid geven om volop te spelen, te ontwikkelen en vrienden te 

maken. 

Openingsmomenten 

Woensdag    12.00 uur tot 18.00 uur 

Vanuit alle Ravelse scholen is busvervoer voorzien. 

Herfst- en krokusvakantie  7.00 uur tot 18.00 uur 

Voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar 

 

Paas- en zomervakantie   7.00 uur tot 18.00 uur 

Voor alle kinderen van 2,5 jaar tot en met de derde kleuterklas 

Heb je kinderen die ouder zijn? Zij kunnen gaan spelen bij 

speelpleinwerking Wirrel Warrel. Wij voorzien vooropvang 7.00 uur 

tot 7.30 uur en naopvang van 17.30 uur tot 18.00 uur. 

 

Tijdens de kerstvakantie is de opvang gesloten. 

 

 

 

 

 

Kostprijs 

Gewoon tarief 

− woensdagnamiddag 

1,08 euro per begonnen half uur 

7,57 euro voor een halve dag (vanaf 3u of langer) 

− schoolvakanties 

7,57 euro voor een halve dag (maar minder dan 6u) 

15,11 euro voor een hele dag (vanaf 6u) 

Het tarief voor opvang voor en na de speelpleinwerking rekenen we 

we aan zoals een woensdagnamiddag (per begonnen half uur). 

Verminderd tarief 

Voor gezinnen met meerdere kinderen die op eenzelfde dag naar 

onze opvang komen, geldt vanaf het eerste kind: 

- 0,81 euro per begonnen half uur 

- 5,68 euro voor een halve dag 

- 11,33 euro voor een hele dag 

Sociaal tarief 

Een sociaal tarief kan je aanvragen bij de verantwoordelijke. Zij 

onderzoekt of je recht hebt; De verantwoordelijke zal je aanslagbiljet 

of recente loonbrieven hiervoor nodig hebben. Het tarief wordt voor 1 

jaar toegekend. Het sociaal tarief bedraagt: 

- 0,54 euro per begonnen half uur 

- 3,79 euro voor een halve dag 

- 7,56 euro voor een hele dag 

De ouderbijdrage is fiscaal aftrekbaar. 

 



 
 

Lunch en tussendoortjes 

De kinderen krijgen de kans om een tussendoortje te gebruiken. De 

drank (uitgezonderd kraantjeswater), de tussendoortjes en de lunch 

worden van thuis meegebracht. 

Registeren 

Vooraleer je kind gebruik kan maken van de opvang moet het eerst 

geregistreerd zijn. Registreren kan na contact met de 

verantwoordelijke. Deze bezorgt je de nodige documenten en 

informatie over de opvang van je kind. 

Je kan hiervoor een afspraak maken via e-mail: 

bko.ravels@samenferm.be of op woensdagmiddag via de 

begeleiding op volgend nummer: 014 65 53 96.  

We vragen om jouw inschrijving tijdig in orde te maken. 

Wij raden aan je kind te laten kennismaken met onze werking 

vooraleer het de eerste keer gebruik maakt van de opvang. 

Opvang reserveren 

Voor de opvang op woensdagmiddag moet je niet reserveren. Voor 

opvang in de schoolvakanties wel. De reservaties gebeuren bij 

voorkeur online op de website : www.SamenFerm.be. Bij de 

inschrijving ontvang je de nodige instructies. 

Gezinnen die over geen internetaansluiting beschikken kunnen 

terecht bij de verantwoordelijke van de opvang. Samen bekijken we 

wat er mogelijk is om de reservatie in orde te maken. 
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Ferm Kinderopvang vzw 
BKO Ravels ‘t Warreltje 

Eykantpad 4 – bus 3 
2381 RAVELS 

014 65 53 96 (Ravels) 
014 67 94 54 (Oud-Turnhout) 

070 24 60 41 (Helpdesk Ferm Kinderopvang) 
bko.ravels@samenferm.be 

www.samenferm.be 
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