
 

 

Welkom bij KinderKuren! 

 

Met KinderKuren helpt de stad de Leuvense basisscholen om voor en na schooltijd 

opvang te organiseren. KinderKuren organiseert tijdens de opvang ook leuke en 

leerrijke activiteiten in samenwerking met Leuvense organisaties en vrijwilligers. 

Hoe inschrijven? 

Inschrijven voor de opvang is niet nodig, iedereen is welkom voor en na schooltijd. 

Via het opvangdossier of via de school van jouw kinderen hebben wij jouw gegevens 

ontvangen en geïmporteerd in ons registratiesysteem. Om toegang te krijgen tot je 

persoonlijke ouderzone, surf je naar  

www.kinderkuren.kwandoo.com. 

Als je al geactiveerd was, kan je snel inloggen via je e-mailadres en je zelf gekozen 

wachtwoord.  

Is het de eerste keer dat je inlogt? Zoek dan je activatiemail die we jou eerder 

stuurden, of kijk naar de activatiecode op je laatste rekening van KinderKuren. 

Na de activatie kan je jouw gezins- en contactgegevens nakijken en eventueel 

aanpassen, en ook de vragenlijst voor jouw kinderen invullen. Deze info is belangrijk 

voor onze opvangmedewerkers en een correcte facturatie.  

Op de ouderzone kan je onder andere je kind(eren) aanmelden voor activiteiten 
tijdens de opvang, rekeningen en details van de opvang bekijken en fiscale attesten 
downloaden.  

Doe je dit toch liever op papier? 

Je op school of bij de opvang een papieren opvangdossier vragen waar je alle 
nodige info kan invullen. 

 

 



Wanneer? 

 Het hele schooljaar op schooldagen, voor en na school. 

dag ochtendopvang avondopvang 
maandag van 7u00 tot 8u30 van 16u tot 18.30u 
dinsdag van 7u00 tot 8u30 van 16u tot 18.30u 
woensdag van 7u00 tot 8u30 van 12u15 tot 18.30u 
donderdag van 7u00 tot 8u30 van 16u tot 18.30u 
vrijdag van 7u00 tot 8u30 van 16u tot 18.30u 

 Op pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen. 
 
 

Vrijdag 24 september 
2021 

Uitzonderlijk GEEN 
opvang wegens WK 
wielrennen 

Facultatieve verlofdag 

Woensdag 20 oktober 
2021 

van 7u00 tot 18u30 
Pedagogische studiedag 

Donderdag 10 februari 
2022 

van 7u00 tot 18u30 
Pedagogische studiedag 

Vrijdag 11 februari 2022 van 7u00 tot 18u30 Facultatieve verlofdag  

Donderdag 30 juni 2022 Van 12u tot 18u30 Laatste schooldag 

 Op zaterdagen, zondagen, feestdagen en tijdens de schoolvakanties is er 
geen opvang. 

 

Inscannen/uitscannen 

We werken met een tablet om aanwezigheden te registreren. Als je je kind 
afzet of ophaalt, ga dan even langs de begeleiding om je kind in of uit te 
schrijven. 

 
In de ochtendopvang: kinderen worden geregistreerd tot een kwartier voor start 
van de school, tot 8u30. 

In de avondopvang; Indien je kind bij de start van de opvang (16u of op 
woensdag 12u15) nog aanwezig is op school wordt hij/zij automatisch 
geregistreerd door de opvangmedewerkers. Vergeet zeker je kind niet af te 
melden zodat de juiste opvangtijd  aangerekend wordt..   

 



Activiteiten 

Voor de activiteiten kan je aanmelden via de ouderzone, nadien krijg je van ons 
per mail een bevestiging of je kind effectief is ingeschreven. 

https://kinderkuren.kwandoo.com/  

Prijs 

De prijs voor opvang en de activiteiten tijdens de opvang is hetzelfde. 

Meer info over het standaardtarief en kortingen vind je hier:  

https://www.leuven.be/kinderkuren#prijs-4 

Rekening 

De facturatie gebeurt niet via de school. Je krijgt een rekening van vzw 
Kinderopvang Leuven – KinderKuren via post of per e-mail. 

Je kan de details over je rekening bekijken op de ouderzone 

https://kinderkuren.kwandoo.com/  

 

 
Vragen over de opvang? 

Verantwoordelijke opvang De Appeltuin  
  
 
 

Eveline Vuerstaek 

0492 23 63 47 
eveline.vuerstaek@leuven.be 

 

 

GSM opvang: 0489 68 98 09 

Vragen over je rekening? 

Vzw Kinderopvang Leuven – KinderKuren 
Tel. 016 27 22 36 

E-mail kinderkuren@leuven.be 



Huishoudelijk reglement:  

https://www.leuven.be/sites/leuven.be/files/documents/2020-08/2020-
2021_vzwKOL_KinderKuren_HHR.pdf 


