Hoe inschrijven bij RAVOT?
De kinderen die naar Ravot komen,
moeten eerst geregistreerd worden
via een schriftelijke overeenkomst,
te vinden op de website.
Er zijn geen vaste instapmomenten.
Voor elke schoolvakantie is er voor
ouders een infomoment met een
rondleiding en uitleg over de werking
van Ravot. Op woensdagnamiddag
kunnen kinderen en ouders samen
op Ravot komen wennen.
De data van info- en wenmomenten
vind je op de website.
Voor alle dagen dat je kind gebruik
maakt van Ravot moet je eerst
reserveren. Je kan online een plaats
reserveren via een beveiligde en
gebruiksvriendelijke webpagina op
www.I-school.be.
CONTACTGEGEVENS
Teamcoördinator: Liesbeth Guinier
Ravesteinstraat 84, 3191 Hever
Tel. 015 50 06 80

Natuur
Vrij
spel

RAVOT

Creativiteit

Avontuur

Met respect en
aandacht voor
het welzijn van
elk kind

Buitenschoolse opvang voor
kinderen van 2,5 tot 12 jaar

ravot@ocmwboortmeerbeek.be
www.ravot.be
Een opvanginitiatief erkend door Kind en Gezin,
uitgebaat door OCMW Boortmeerbeek.
v.u. Vast Bureau OCMW-Boortmeerbeek,
Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

Opvang voor en na school
woensdagnamiddag
schoolvrije dagen
vakantiedagen

Wat is RAVOT?

Wie kan terecht bij Ravot?

Wat kost RAVOT?

RAVOT beschikt over een prachtig
groen terrein dat uitnodigt tot
speelplezier.
We voorzien een kwalitatief aanbod
met nadruk op buitenspelen.
Kinderen kunnen vrij kiezen hoe ze
hun speel-tijd invullen. Ze kunnen
genieten van speelhoeken, crearuimtes, georganiseerde activiteiten,
rustig spel in de rustige ruimtes...
Naschools kan er huiswerk gemaakt
worden in het huiswerklokaal.

RAVOT verwelkomt alle kinderen
tussen 2,5 en 12 jaar.
Voorrang gaat naar kinderen die
wonen in Boortmeerbeek of
naar school gaan in Boortmeerbeek of
met een werkende ouder in het
OCMW of de gemeente

De ouderbijdragen worden berekend
op basis van de aanwezigheidsduur
van het kind:

Op RAVOT staat het welbevinden
van de kinderen centraal. Voor het
comfort van de kinderen zijn er
aparte speelterreinen voor de
kleuters (pagadders) en de kinderen
van de lagere school (ravotters).
Het team bestaat uit gediplomeerde
kinderbegeleiders (1 begeleider per
14 kinderen), een educatief
medewerker en een
teamcoördinator. Zij zorgen samen
voor een veilige omgeving en passen
waar nodig hun begeleiding aan
voor kinderen met specifieke noden.

Wanneer is RAVOT open?
Schooldagen: vanaf 7 uur tot aan
het begin van de school en vanaf
einde school tot 19 uur
Vakantiedagen en schoolvrije
dagen: van 7 tot 19 uur
De gemeente organiseert busvervoer
van en naar Ravot op schooldagen.

voor en na school:
€ 1 per begonnen half uur
woensdagnamiddag:
€ 1 per begonnen half uur,
met een maximum van € 12
schoolvrije dagen en
vakantiedagen:
minder dan 3 uur: € 4
tussen 3 en 6 uur: € 7
vanaf 6 uur: € 12

