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Algemene info
• De 1ste week van de paasvakantie (6 - 9 april) duren 

de sportkampen van 9 tot 16 uur. De 2de week (12 - 
16 april) van 9 tot 12 uur. Er is vooropvang voorzien 
van 7.30 tot 9 uur. De 1ste week is er na-opvang van 
16 tot 17.30 uur. Gelieve deze uren te respecteren.

• Plaats van afspraak is Sporthal De Kluize, Sportstraat 5 
in Oosterzele.

• Indien er een externe activiteit op de planning staat 
wordt er aan de sporthal afgesproken en gebeurt de 
verplaatsing met de bus.

• De kinderen brengen zelf een tienuurtje en een vier-
uurtje mee alsook hun boterhammetjes voor over de 
middag. Vergeet zeker niet uw kind voldoende fruit 
of koeken mee te geven. We voorzien wel voldoende 
water voor de kinderen.

• Opgelet 
› De combinatie met het Vinkemolentje is tijdens de 

paasvakantie niet mogelijk.
› Op Paasmaandag 5 april zijn er geen activiteiten.
› 1ste week sportkamp 9 – 16 uur
› 2de week sportkamp + speelplein namiddag 

(SPORTKRIEBELS). Wanneer je inschrijft voor het 
sportkamp ben je automatisch ook ingeschreven 
voor het speelplein in de namiddag. Meer info 
rond het speelplein vind je onder de rubriek kind 
& jeugd.

Meer info bij dienst Sport & Jeugd - Lieselot De Wulf 
- Sportstraat 5, 9860 Oosterzele - tel: 09 362 48 92 -  
sportdienst@oosterzele.be

SPORTKAMPEN

sport



3vrijetijdsbrochure paasvakante 2021

Kleutersportkamp: Bim, bam, beieren
Deze kampen vol met educatieve spelletjes zijn gericht 
op sociale en creatieve vorming, waarin beweging als 
middel gebruikt wordt.
Pasen is net voorbij, maar misschien komt de paashaas 
nog even langs in de sporthal? Kom het samen met ons 
ontdekken en schrijf je dus in voor dit kleutersportkampje.

Ball & Racket games
Klinken bal en racketsporten jou als muziek in de oren? 
Dan is dit kamp ongetwijfeld iets voor jou. Vier dagen lang 
laten we je kennismaken met heel wat van deze sporten. 
Denk maar aan basket, netbal, voetbal, tussen twee vuren, 
bowlen, baseball, tennis, badminton, … 
De sporten worden aangeboden in spel-, oefen- en 
wedstrijdvormen en garanderen een grote hoeveelheid 
succes!

nr sportkamp geboortejaar aantal prijs plaats

Paasvakantie week 1: dinsdag 6 april t.e.m. vrijdag 9 april 2021

1 Kleutersportkamp: Bim, bam, beieren 2017 - 2016 30 80 euro Sporthal De Kluize

2 Ball & Racket games 2015 - 2009 30 80 euro Sporthal De Kluize

3 Gym, dance and jump 2015 - 2009 30 90 euro Sporthal De Kluize

Paasvakantie week 2: maandag 12 april t.e.m. vrijdag 16 april 2021

4 Sportkriebels kabouters 2017 - 2016 30 75 euro Sporthal De Kluize

5 Sportkriebels daltons 2015 - 2014 30 75 euro Sporthal De Kluize

6 Sportkriebels bollebozen 2013 - 2012 30 75 euro Sporthal De Kluize

7 Sportkriebels pioniers 2011 - 2010 - 2009 30 75 euro Sporthal De Kluize

Overzicht sportkampen
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Gym, dance and jump
Met een groot aanbod aan bewegingsmogelijkheden 
nemen we jullie vier dagen mee in een kamp waarbij 
‘springen’ centraal staat. Er staan verschillende sporttak-
ken op het programma zoals turnen, dans, ropeskipping, 
trampoline, … Als kers op de taart staat er vrijdag een 
uitstap naar jumpsky gepland (als de corona-maatregelen 
dit toelaten uiteraard) of toveren we de sporthal om tot een 
springparadijs. Let’s jump into that camp!

Sportkriebels
Ben je sportief en wil je van alles wat, dan kan je bij ons 
terecht voor een spetterende sport en spelweek. Een 
week lang laten we je in de voormiddag onder deskun-
dige begeleiding zappen tussen verschillende sporten 
en spelen. In de namiddag staan de monitoren van speel-
pleinwerking klaar om jullie te animeren. Begint het bij 
jullie ook al te kriebelen om er een sportieve & speelse 
week van te maken?

Inschrijven
Zie rubriek inschrijvingen op pag. 11

Kledij
Het is aangeraden om sportieve kledij te dragen (training, 
short, T-shirt, sportschoenen, …). 
Indien er activiteiten in openlucht plaats vinden, kan je 
best reservekledij meegeven.
Het staat steeds vermeld indien er specifieke kledij nodig 
is voor een sportkamp..

Annulatieregeling en ziekte sportkampen 
Zie rubriek inschrijvingen op pag. 12

Aansluitende activiteiten
De combinatie met BKO het Vinkemolentje is niet mogelijk 
tijdens de paasvakantie.
6-9 april: volledige week sportkamp

12-16 april: voormiddag sportkamp, namiddag speel-
pleinwerking
• Wanneer je inschrijft voor het sportkamp ben je auto-

matisch ook ingeschreven voor het speelplein in de 
namiddag. En dit voor een volledige week.
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Wat is de speelpleinwerking?
Tijdens de tweede week van de paasvakantie kunnen kin-
deren van 4 tot en met 12 jaar zich uitleven op het speel-
plein. Onder begeleiding van enthousiaste monitoren 
beleven zij een fijne paasvakantie!

Algemene info
• Kinderen die deelnemen aan speelplein sluiten aan bij 

een bubbel van in de voormiddag. 
• Elke speelpleindag start om 13.30 uur. Aanmelden 

kan tussen 13 en 13.30 uur.
• Er is na-opvang voorzien tussen 17 en 17.30 uur
• De kinderen brengen zelf een en vieruurtje mee. We 

voorzien wel voldoende water voor de kinderen, breng 
zelf je drinkfles mee.

Meer info bij dienst Sport en Jeugd – Dries Van Daele 
- Sportstraat 5 in Oosterzele – tel. 09 362 48 92 –  
jeugddienst@oosterzele.be 

Locatie
Je vindt ons in sporthal De Kluize – Sportstraat 5. De acti-
viteiten van de speelpleinwerking vinden plaats in en rond 
de sporthal.

Periode
Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 april 2021.

In de week van 5 tot 9 april is er geen speelpleinwerking 
maar wel sportkampen in de voor- en namiddag. 

SPEELPLEINWERKING KRIEBELPLEZIER

kind  
en jeugd
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Weekinschrijvingen 
Het zal niet mogelijk zijn om je kind voor één dag in te 
schrijven. Je schrijft je kind in voor een volledige week 
voor 12,5 euro

Beperkt aantal plaatsen
Er zullen omwille van de coronamaatregelen maar een 
beperkt aantal plaatsen zijn. We zullen in vier (leeftijds)
bubbels werken waarin het maximum aantal toegelaten 
kinderen kunnen zitten. 

Inschrijven 
Let op: voor speelpleinwerking kan je, omwille 
van de coronamaatregelen, niet meer de dag zelf 
inschrijven!

Je kan inschrijven tot zondag 11 april 23.59 uur, op voor-
waarde dat er nog plaatsen beschikbaar zijn voor jouw 
leeftijdsbubbel. Zie ook rubriek inschrijven op pag. 11.

Alle kinderen die deelnemen aan de speelpleinwerking 
moeten geregistreerd zijn op  
www.i-school.be/oosterzele/registereren. 
Inschrijven voor de speelpleinwerking kan na registratie 
op www.i-school.be/login. 

Coronamaatregelen 
We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze 
speelpleinwerking en accommodatie voldoen aan de 
richtlijnen. Mogen wij vragen om: 
• Bij het afzetten en ophalen van de kinderen een mond-

masker te dragen. Dit is verplicht! 
• Kinderen die behoren tot de risicogroep op voorhand 

te laten controleren door huisarts voor deelname aan 
het kamp

• Indien je kind vóór de start (minimaal vijf dagen terug-
tellen) van het kamp ziek was kan het kind niet deelne-
men!

 Andere getroffen maatregelen krijg je op een later tijd-
stip na inschrijving. 

Leeftijdsgroepen
We werken met vier leeftijdsgroepen:

 de kabouters:  kinderen geboren in 2016 en 2017
 de daltons:  kinderen geboren in 2014 en 2015
 de bollebozen:  kinderen geboren in 2012 en 2013
 de pioniers:  kinderen geboren in en 2009, 2010, 2011

Medische gegevens en andere belangrijke info
Bij de online registratie geven de ouders alle nuttige infor-
matie over hun kind. Wanneer er belangrijke medische 
gegevens zijn, is het de verantwoordelijkheid van de 
ouders die informatie mee te delen. De hoofdanimator 
dient enkel medicatie toe aan de kinderen wanneer hier-
van een doktersattest is.

Verzekering
Zie rubriek inschrijven op pagina 13.

Sociaal tarief
Zie rubriek inschrijven op pagina 12.

Annulatieregeling en ziekte speelpleinwerking
Zie rubriek inschrijvingen op pagina 12.
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Wat is Het Vinkemolentje?
Het Vinkemolentje biedt kinderopvang op woensdag- 
namiddag tijdens het schooljaar en weekdagen tijdens de 
schoolvakanties voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 
en met 12 jaar. Een team van ervaren begeleid(st)ers staat 
voor de kinderen paraat!

Opgepast: combinatie tussen Het Vinkemolentje 
en initiatieven in de sporthal zal deze vakantie ook 
nog niet mogelijk zijn.

Meer info bij dienst Sport en Jeugd – Nancy Eliano – 
Sportstraat 5, 9860 Oosterzele – tel. 09 362 48 92
Communicatie: via online platform i-School

Locatie en bereikbaarheid van de opvang
De opvang vindt plaats in de gebouwen van de gemeen-
teschool in Oosterzele (Geraardsbergsesteenweg 69-71). 
De ouders brengen hun kinderen naar deze locatie en 
halen hen daar weer op. 
Het telefoonnummer van de opvang is: 0472 17 99 58 
(enkel tijdens de opvangmomenten)

Leeftijd kinderen
De opvang is bedoeld voor schoolgaande kinderen van 
min. 2,5 jaar tot max. 12 jaar. De kinderen worden geacht 
zindelijk te zijn.

Openingsuren van de opvang
De opvang is open van 7 tot 18 uur. Op woensdagnamid-
dagen is de opvang open tot 18 uur.

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HET VINKEMOLENTJE 

kind  
en jeugd
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Periode
Tijdens de paasvakantie is er opvang van dinsdag 6 tot en 
met vrijdag 16 april 2021.
Er is geen opvang op Paasmaandag 5 april 2021.

Tarieven
Het aantal uren dat een kind aanwezig is in de opvang, is 
bepalend voor het tarief dat zal aangerekend worden:
• een kind is minder dan drie uren aanwezig in de 

opvang: 4,25 euro
• een kind is tussen drie en zes uren aanwezig in de 

opvang (halve dag): 6,5 euro
• een kind is meer dan zes uren aanwezig in de opvang 

(hele dag): 12 euro

Vanaf een tweede kind uit één gezin dat opvang volgt op 
hetzelfde moment als het eerste kind, wordt er een korting 
gegeven van 25% op de totaalfactuur voor het gezin.

Sociaal tarief
Zie rubriek ‘inschrijven’ op pag. 12

Registreren en inschrijven
Zie rubriek ‘inschrijven’ op pag. 11

Infomoment verplicht 
Je maakt eerst je registratie in i-School in orde, zie pag. 11

Vooraleer je online opvangdagen kan reserveren, moet je 
eerst naar een infomoment in de sporthal komen. Hier 
krijg je meer uitleg bij de werking van het Vinkemolentje, 
je ontvangt het huishoudelijk reglement en ondertekent 
de schriftelijke overeenkomst. Zonder overeenkomst, kan 
je geen gebruik maken van het Vinkemolentje. 

Afhankelijk van de evolutie van de pandemie en de regel-
geving van het moment, is het mogelijk dat er wordt over-
gegaan naar een digitaal infomoment.

De data van deze infomomenten:
• Maandag 1 maart om 18.30 uur
• woensdag 10 maart om 18.30 uur
• maandag 22 maart om 18.30 uur

Je schrijft je online in voor één van de infomomenten, zie 
rubriek ‘inschrijven’ op pag. 11 

Een infomoment zonder inschrijvingen wordt afgelast.

Betaling
Na de vakantie wordt een factuur opgestuurd. Wij vragen 
stipt te betalen. Alle dagdelen waarvoor je je kind 
inschreef, zullen aangerekend worden, ook al was 
je kind niet aanwezig. Enkel bij afgifte van een medisch 
attest zal de opvang niet aangerekend worden.

Medische gegevens en andere belangrijke 
info
Bij de registratie zullen een aantal gegevens gevraagd 
worden. Het is nodig een ouder of familielid te kunnen 
contacteren tijdens de opvanguren. Relevante medische 
info is ook belangrijk.

Ziek kind/medicatie
De begeleid(st)ers van de opvang mogen aan een kind 
geen medicatie toedienen. Indien dat toch noodzakelijk 
of gewenst is, moet er een uitdrukkelijk bewijs van de 
dokter zijn. Toestemming van enkel de ouder(s) vol-
staat niet.

Bubbels
Ook in de kinderopvang gelden er nog steeds richtlijnen 
omtrent Covid-19. Het Vinkemolentje volgt uiteraard zo 
goed mogelijk deze richtlijnen. 

Het maximum aantal kinderen per bubbel per week ligt 
nog niet vast en zal bepaald worden door de regelgeving 
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van het moment. Afhankelijk van het aantal ingeschreven 
kinderen zal er gewerkt worden in 1 of maximum twee 
bubbels.

Om dit alles in goede banen te kunnen leiden en uit te 
werken, wordt op dinsdag 9 maart, aan de hand van het 
aantal ingeschreven kinderen, bepaald in hoeveel bub-
bels we de opvang organiseren. 

Wanneer er op 9 maart minder kinderen dan de toege-
stane capaciteit per bubbel zijn ingeschreven, wordt de 
opvang in één bubbel georganiseerd. Na 9 maart kan er 
nog ingeschreven worden totdat het maximum aantal kin-
deren van de bubbel bereikt is.

Wanneer er op 9 maart meer kinderen dan toegestane 
capaciteit per bubbel zijn ingeschreven,zal de opvang in 
twee bubbels plaatsvinden. Na 9 maart kan er nog inge-
schreven worden totdat het maximum aantal kinderen per 
bubbel, per week bereikt is.

Wil je zeker zijn dat je je kind(eren) naar de 
buitenschoolse opvang het Vinkemolentje kan/
kunnen komen tijdens de paasvakantie?  
Schrijf dan vóór maandag 8 maart 23.59 uur in.

Eten en drinken
Elk kind neemt zijn eigen lunchpakketje, drankjes en tus-
sendoortjes mee. Het is aangewezen om rugzakje, brood-
doos e.d. te merken.

Thema en activiteiten
Elk dagdeel bereiden de begeleid(st)ers een leuke activi-
teit voor. De kinderen mogen zelf kiezen of ze deelnemen 
aan de activiteit. Elke dag valt er weer iets anders te bele-
ven en elke week is er een ander thema. De kapoenen 
zullen zich niet vervelen!
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Enkele afspraken en weetjes
• Er staat een ideeënbus in Het Vinkemolentje, vlakbij de 

ingangsdeur. Als je als ouder een opmerking of een 
leuk idee hebt voor onze opvang, mag je altijd de idee-
ënbus gebruiken. Ook kinderen kunnen hun ideeën 
erin kwijt.

• De begeleid(st)ers moeten weten op welk moment je 
kind er is en wanneer het afgehaald wordt. Daarom 
vragen wij met aandrang om je kind aan te melden bij 
aankomst en later ook af te melden.

Extra info over woensdagnamiddagopvang
Wat geldt voor de vakantieopvang, geldt ook voor de 
woensdagnamiddagopvang. Het enige verschil is dat je 
voor de woensdagnamiddag je opvangdag niet vooraf 
online moet reserveren. 

Eerst registreren en deelnemen aan een infomo-
ment
Je moet je kind wel vooraf online registreren in i-School én 
verplicht naar een infomoment komen (zie pag. 11).

Tariefberekening 
De tariefberekening is dezelfde als die van de vakantie-
opvang.

Aanwezigheden kinderen
Verwittig de school van je kind als het naar de woens-
dagnamiddagopvang gaat. Wij vragen de ouders om bij 
het afhalen van hun kind, dat spontaan te melden bij de 
begeleid(st)ers aan de balie.
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Inschrijven voor speelpleinwerking, sportkampen 
en BKO Het Vinkemolentje
Voor alle initiatieven gebruiken we hetzelfde online plat-
form voor registratie en inschrijving: i-School. 

1: Je registreert je kind als volgt:
 1. Ga naar www.i-school.be/oosterzele/registreren, 

via Google Chrome of Internet Explorer. 
 TIP: typ de URL bovenaan in de balk van je browser. 

Als je googelt op de term i-School, riskeer je de 
juiste pagina niet te vinden (je kan bijvoorbeeld 
bij een andere stad of gemeente uitkomen).

 2. Houd rijksregisternummer van jezelf, je partner 
en jouw kinderen bij de hand.

 3. Je ontvangt automatisch per e-mail een login en 
paswoord. Hiermee kan je later je gegevens aan-
passen en inschrijven voor vakantie-activiteiten.

We raden gescheiden ouders aan om één account voor 
hun kind aan te maken en onderling de financiën te 
regelen. Als de factuur uitzonderlijk toch gesplitst moet 
worden, neem je contact op met dienst Sport en Jeugd.

2: Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor speel-
pleinwerking en sportkampen?
1. Je schrijft je kind in voor elke gewenste activiteit 

via www.i-school/login
 Je kan inschrijven vanaf het inschrijfmoment. 

Opgelet, er is ook een deadline om in te schrijven. 
2. Je betaalt online onmiddellijk voor de ingeschre-

ven activiteiten.

3:  Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor Het 
Vinkemolentje?
Een kind kan na de online registratie nog niet deelne-
men aan de opvangmomenten van Het Vinkemolentje 

(woensdagnamiddagen en vakantiedagen). Eerst 
moeten de ouders verplicht de schriftelijke over-
eenkomst ondertekenen bij dienst Sport en Jeugd. 
Dit kan op vaste infomomenten voor ouders:
1. Schrijf je online in op www.i-school.be/login voor 

een infomoment bij dienst Sport en Jeugd. Dit 
kan ten laatste de dag voordien tot 23.59 uur. 
Hier krijg je meer uitleg bij de werking van Het 
Vinkemolentje, onderteken je de schriftelijke 
overeenkomst en neem je kennis van het huishou-
delijk reglement. Ook is er ruimte voor vragen.

2. Vanaf dan kan je je kind inschrijven per dag(deel) 
via www.i-school.be/login. Je kan inschrijven 
vanaf het inschrijfmoment. 

3. De betaling gebeurt achteraf op factuur.

Problemen?
Hulp nodig bij het inschrijven? Op www.oosterzele.be 
vind je een handleiding voor registreren en inschrijven. 
Lukt het met de handleiding ook niet of heb je geen toe-
gang tot internet? Neem dan contact op met de dienst 
Sport en Jeugd.
TIP: in de bib staan er computers ter beschikking voor 
online registreren en inschrijven.

Inschrijfmomenten 
Vanaf wanneer?
De inschrijvingen voor de paasvakantie starten op maan-
dag 22 februari om 19 uur, voor alle initiatieven. 
Aandachtspunten:
• Plan tijdig en schrijf zo snel mogelijk in. Activiteiten en 

opvang kunnen volzet geraken.
• Voor het Vinkemolentje wordt vier weken voor de start 

van een vakantie het aantal personeelsleden bepaald 
op basis van het aantal ingeschreven kinderen. Het 

ONLINE INSCHRIJVEN



12 vrijetijdsbrochure paasvakante 2021

maximale aantal toegelaten kinderen wordt dan naar 
beneden aangepast. Daarna staan we geen vermeer-
dering van plaatsen meer toe. Het verlof van het perso-
neel wordt gerespecteerd. 

• Voor de paasvakantie gebeurt dit op maandag 8 maart 
23.59 uur

Tot wanneer?
Voor sportkampen en speelpleinwerking kan je inschrij-
ven tot de week voor de start van de activiteit, zolang er 
nog plaats is.
Voor het Vinkemolentje kan je voor een opvangdag 
inschrijven tot 23.59 uur de dag ervoor, zolang er nog 
plaats is.

Reglementen en meer info
Alle reglementen kan je vinden op www.oosterzele.be. 
Wij raden aan om alle voor jou relevante reglementen 
door te nemen. Heb je geen toegang tot internet, kan je 
de reglementen ook steeds opvragen bij de dienst Sport 
en Jeugd.

Annuleringsregeling
Tot vier weken voor de start van de vakantie kan je online 
kosteloos annuleren voor elk initiatief. Kosteloos annule-
ren kan tot maandag 8 maart, 23.59 uur

Ziekte
Wanneer een kind ziek is tijdens de vakantie, krijg je het 
inschrijvingsgeld terugbetaald voor de dagen dat het 
kind niet aanwezig was. Je bezorgt binnen de vijf werkda-
gen een doktersattest aan de dienst Sport en Jeugd.

Corona
Het coronavirus blijft ook in het voorjaar van 2021 in ons 
land aanwezig.
De evolutie van het aantal besmettingen kan gevolgen 
hebben voor de werking. Het is dus mogelijk dat we 
bepaalde maatregelen zullen moeten aanpassen.

Wat moet je doen indien je op reis bent geweest naar het 
buitenland? Dan volg je de richtlijnen van de Federale 
regeringen en buitenlandse zaken op. Het is de verant-
woordelijkheid van de ouders om zich hierover te infor-
meren en de maatregelen toe te passen. 
Van zodra je jouw kind naar onze initiatieven stuurt, geef 
je de stilzwijgende bevestiging dat je deze maatregelen 
hebt opgevolgd

Bijzonderheden Vinkemolentje
Tussen vier en twee weken voor de start van de vakantie 
kan je online annuleren tegen een annuleringskost van 
50% van de normale kost van de geannuleerde dagen. Dit 
kan: van dinsdag 9 maart tot maandag 22 maart 23.59 uur

Sociaal tarief
Gemeente Oosterzele voorziet een sociaal tarief voor alle 
initiatieven. Het sociaal tarief geeft een vermindering van 
de deelnameprijs van 80%.

§2.1 Een ouder of voogd kan het sociaal tarief aanvragen.
 Het sociaal tarief wordt onder volgende voorwaar-

den toegekend:

 1. Inwoner zijn van Oosterzele: 
  Het kind is gedomicilieerd of verblijft in  
  Oosterzele onder één van volgende voorwaarden: 
  • het kind woont in Oosterzele en is er inge-

schreven in het bevolkingsregister, vreemde-
lingenregister of wachtregister

  • er bestaat een regeling van co-ouderschap 
en minstens één van de ouders van het kind 
is in Oosterzele gedomicilieerd

  • het kind verblijft in een erkende residentiële 
voorziening of begeleidingstehuis bijzon-
dere jeugdzorg gevestigd in Oosterzele

  • het kind verblijft in een pleeggezin in  
   Oosterzele
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 EN
 2. Voldoen aan een van volgende voorwaarden:
  • de ouders worden begeleid voor budget-

beheer, budgetbegeleiding of collectieve 
schuldbemiddeling 

  • de ouders krijgen financiële steun en/of leef-
loon gedurende minimum de volledige en 
ononderbroken periode van 3 maand

  • één van de ouders krijgt een invaliditeits- 
uitkering

§2.2 Het OCMW voert een sociaal onderzoek uit. Het 
sociaal onderzoek (inkomsten- en uitgavenonder-
zoek) van de maatschappelijk werker geeft aan of 
iemand recht heeft op een sociaal tarief. Dit gebeurt 
discreet en met respect voor de privacy.

§2.3 Het sociaal tarief is niet van toepassing op de admi-
nistratieve kosten.

§2.4 Het toekennen van het sociaal tarief is geldig voor  
1 jaar.

Verzekering
De deelnemer is automatisch verzekerd voor lichamelijke 
ongevallen bij alle activiteiten. Materiële schade kan niet 
vergoed worden (bv. speelgoed kwijt of kapot)

Communicatie
Wil je iets vragen of melden in verband met i-School of 
onze activiteiten, gebruik dan het communicatiekanaal 
van i-School. Zo kan dienst Sport en Jeugd de communi-
catie met de ouders opvolgen.

Voordelen van i-School voor jou als ouder
• Je kan zelf je gegevens beheren.
• Je kan online inschrijven en annuleren voor sportkam-

pen, speelplein, Vinkemolentje en grabbelpas en je 
hoeft niet meer speciaal langs te gaan bij dienst Sport 
en Jeugd.

• Je kan online je formulieren voor het ziekenfonds en 
fiscale attesten opvragen en hoeft hiervoor niet meer 
langs te gaan bij dienst Sport en Jeugd.

• Je hebt online ten alle tijde zicht op je facturen en de 
deelnames van je kinderen aan opvang en activiteiten.

• Je kan via i-School communiceren met de dienst Sport 
en Jeugd en documenten opladen.
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Overzicht van de initiatieven en hun kenmerken

Naam  
initiatief

Locatie Leeftijd 
kinderen

Registreren 
op

i-School?

Verplicht info-
moment en 

ondertekenen 
schriftelijke 

overeenkomst?

Van tevoren 
online inschrijven 

per activiteit?

Wijze van 
betaling

Annulering

Vinke- 

molentje

GILO 

Oosterzele

2,5 – 12 jaar JA JA NEE voor woens-

dagnamiddag-

opvang

JA voor vakantie-

opvang vanaf 

inschrijfmoment tot 

ten laatste de dag 

voordien 23u59 (pas 

mogelijk na onder-

tekenen overeen-

komst)

Factuur  

achteraf

Kosteloos 

annuleren: tot 4 

weken voor de 

vakantie

Annuleren tegen 

betaling van 

50%: Tussen 4 

en 2 weken voor 

de vakantie

Sport- 

kampen

Sporthal Vanaf 4 jaar JA NEE JA – Online 

betaling bij 

inschrijving

Kosteloos 

annuleren: tot 4 

weken voor de 

vakantie

Speelplein- 

werking

Sporthal 4 – 12 jaar JA NEE JA, vanaf inschrijf-

moment tot 11 april, 

zolang er plaats is.

Online 

betaling bij 

inschrijving.

Kosteloos 

annuleren: tot 4 

weken voor de 

vakantie
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BIBLIOTHEEK

bibliotheek

Digistatie | Instagram

Instagram is al lang niet meer het kleine zusje van 
Facebook. De foto-app is populairder dan ooit. En dat is 
begrijpelijk: van al die mooie beelden op je smartphone 
kan je alleen maar vrolijk worden. Bovendien is het een 
gebruiksvriendelijk en veelzijdig sociaal medium. Leer 
hoe je een eigen profiel aanmaakt, een foto, video of ver-
haal post en vrienden kan volgen. Ontdek daarnaast hoe 
Instagram heel wat inspiratie kan bieden voor recepten, 
reizen of je creatieve projecten.  

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo 
 Maandag 1 maart van 19.30 tot 21.30 uur 

Prijs: 10 euro | 7,5 euro | 5 euro 
Inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo  

via www.vormingplusgent-eeklo.be,  
of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 09 224 22 65  

met vermelding van de cursuscode: 21DM8668 
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De partnerrelatie:  
een top tien van uitdagingen

Via tien uitdagingen worden er in deze lezing handvat-
ten en sleutels aangereikt om je partnerrelatie ten volle 
te leven en de spanningen en moeilijkheden constructief 
aan te pakken. We vertrekken vanuit een algemeen inzicht 
rond wat een partnerrelatie inhoudt en gaan dieper in op 
het unieke van elke relatie. Moeilijkheden omvormen tot 
uitdagingen is een kunst die ertoe bijdraagt dat je relatie 
alle kansen op welslagen krijgt. Deze vorming kan daarbij 
een hulp en een steun zijn en opent een nieuw perspec-
tief.   

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo, PRH vzw 
Maandag 22 maart van 19.30 tot 21.30 uur 

Prijs: 12 euro| 9 euro | 6 euro 
Inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo  

via www.vormingplusgent-eeklo.be,  
of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 09 224 22 65  

met vermelding van de cursuscode: 21PW8635 

Amerikanen – het had zo mooi kunnen zijn
Het machtigste land ter wereld worstelt met onover-
brugbare conflicten, grote ongelijkheid en maatschap-
pelijke achteruitgang. Amerikakenner en journalist van 
De Standaard Steven De Foer schetst een treffend beeld 
van een mooie, maar meedogenloze natie, die veel 
Amerikanen gefrustreerd liet over de grote onvervulde 
beloften.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. OKRA-Academie  
Merelbeke-Oosterzele 

Donderdag 25 maart van 14.30 tot 17 uur 
GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele 

Prijs: 5 euro voor bib- of OKRA-leden, 7 euro voor niet-leden 
Inschrijven via erik.lagaert1@gmail.com (bij voorkeur)  

of via 09 230 95 20

Verzekeringen en aansprakelijkheid voor 
organisaties
Voor bestuurders en vrijwilligers van kleine vzw’s en 
verenigingen 

Als vrijwilliger of bestuurder ben je bereid om je belan-
geloos in te zetten voor je vereniging. Je neemt verant-
woordelijkheid op. Maar kan je ook verantwoordelijk 
gesteld worden voor zaken die slecht aflopen? Het begrip 
aansprakelijkheid wordt verhelderd en we gaan na wat 
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dit betekent voor de verantwoordelijken in de vzw. We 
informeren je over de verzekeringen die je best afsluit 
voor jouw vereniging. Welke zijn verplicht en welke zijn 
facultatief? En hoe zit het met verzekeringen vanuit de 
koepelorganisaties? Tot slot leer je hoe je verzekerings-
maatschappijen en hun polissen kunt beoordelen. Dit alles 
binnen het kader van de vernieuwde regelgeving volgens 
het wetboek van vennootschappen en verenigingen – 
waarin de aansprakelijkheid van de bestuurders toch wel 
behoorlijk anders gedefinieerd wordt dan vroeger. 

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo,  
Erfgoed Viersprong 

Donderdag 25 maart van 19.30 tot 22 uur 
Bibliotheek Oosterzele  

Prijs: 16 euro | 12 euro | 8 euro 
Inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo  

via www.vormingplusgent-eeklo.be,  
of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 09 224 22 65  

met vermelding van de cursuscode: 21AS8666 

CULTUUR 

Alle voorstellingen in GC De Kluize zijn voorlopig gean-
nuleerd. Tickethouders worden op de hoogte gebracht 
van een eventuele nieuwe datum. Houd www.gcdekluize.
be en de facebookpagina in de gaten voor actuele info. 
Contact: 09 363 83 30 of reservaties@oosterzele.be.



Onze contactadressen
Gemeenschapscentrum De Kluize - Sportstraat 3 -  
09 363 83 30 - www.gcdekluize.be

Sporthal De Kluize - Sportstraat 5 -  
09 362 48 92 - www.oosterzele.be

Dienst Sport en Jeugd - Sportstraat 5 -  
09 362 48 92 - www.oosterzele.be

Bibliotheek - Stationsstraat 13 - 09 362 81 17 
http://biboosterzele.blogspot.be
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