
Vakantieopvang 't Boelleke - 1

Vakantieopvang 't Boelleke

In deze handleiding proberen we u de stappen uit te leggen hoe u dagen kan reserveren voor uw 
kindje in de vakantieopvang Kinderclub Kallo of Speelclub Beveren.

Bent u nog niet ingeschreven?

Ga naar de website www.tboelleke.be  kies buitenschoolse opvang (1) en kies op deze pagina 
een van de locaties waarvoor u zich wilt inschrijven (2), klik op de link voor het aanvraagformulier 
(2), vul het formulier zo volledig mogelijk in en klik onderaan op de knop "verzenden". U kan ook 
een e-mail sturen naar info@p-u-k.be om een afspraak te maken of ons telefonisch contacteren 
op een van de vermelde telefoonnummers op de website. 
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Bent u reeds ingeschreven?

Ga naar de website www.tboelleke.be  kies opvang aanvragen (1) en kies op deze pagina 
"buitenschoolse opvang" (2), kies de locatie waar u dagen wenst te reserveren/aan te vragen (3) 
en klik op de link naar de pagina waar u zich kan aanmelden met uw gebruikersnaam, login of 
klantnummer en uw wachtwoord (4).

Opvangdagen aanvragen met uw login gegevens

U komt nu op een pagina waar u kan inloggen met uw persoonlijke logingegevens, in het 1ste 
veld vult u de voornaam in van uw oudste ingeschreven kind (hoofdlettergevoelig) (1), als 
wachtwoord gebruikt u de geboortedatum van dit kind, u gebruik de volgende structuur: jjjjmmdd 
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ZONDER punten of leestekens tussen de cijfers (bijvoorbeeld 20131224) (2), klik daarna op 
aanmelden.

Kies op deze pagina of u opvangdagen wil aanvragen (1) of uw reeds gemaakte reservaties wil 
bekijken (2). 

Kind selecteren.

Indien u koos om opvangdagen aan te vragen kan u nu 1 of meerdere van uw ingeschreven 
kinderen selecteren, na selectie klikt u op "volgende"
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 Dagen selecteren en maaltijden reserveren.

Kies bij elk kind de maand waarin u dagen wil aanvragen en de groep waarin uw kind zit (1), vink 
de dagen aan waarop u graag opvang wenst aan te vragen (2) en houd rekening met het 
volgende: Voor een halve dag in de voormiddag selecteert u ENKEL het bovenste vakje, voor een 
halve dag in de namiddag selecteert u ENKEL het onderste vakje, wenst u een volledige dag 
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opvang, selecteer dan het bovenste en het onderste vakje, wenst u een warme maaltijd, selecteer 
dan ook het middelste vakje. na selectie van de dagen voor uw kind(eren) zal de knop OPSLAAN 
actief worden (3), klik daarop en pas daarna klikt u op de groene knop "volgende"(4)

Bevestigen van uw aanvraag

Op de volgende pagina krijgt u een overzicht van de aangevraagde dagen en periodes, om uw 
aanvraag te bevestigen klikt u op BEVESTIGEN.

U krijgt nu een meldig dat de aanvraag is doorgestuurd naar de organisator, u ontvangt ook 
meteen een e-mail van uw aanvraag LET OP!! dit is nog geen bevestiging dat de dagen zijn 
gereserveerd/goedgekeurd, zodra de organisator uw aanvraag heeft goedgekeurd krijgt u 
opnieuw een e-mail met de vermelding welke dagen u kind kan komen in de aangevraagde 
periode.

Wij stellen alles in het werk om zoveel mogelijk op alle aangevraagde dagen opvang aan te 
bieden, echter zijn wij ook gebonden aan wettelijke voorschriften inzake aantallen van 
kinderen gelijktijdig aanwezig en willen wij ook een constante kwaliteit aanbieden met onze 
opvang, het welbehagen van de kinderen komt dan ook steeds op de 1ste plaats!
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