De Dutjeskamer.
De Dutjeskamer staat open voor alle schoolgaande kinderen van het kleuteronderwijs. Hierbij geeft
de Dutjeskamer de voorkeur aan de jongste kinderen, die regelmatig nood hebben aan middagslaap.
Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van nationaliteit, ras, geslacht, geloof of de school
waar de kinderen naartoe gaan in de gemeente.
Locaties
De Dutjeskamer heeft vestigingen op de volgende plaatsen:
Vestiging Hamont: Huis van het Kind, Kloosterstraat 15, tel. 011 510561
° Capaciteit van de Dutjeskamer: 25 bedjes
Vestiging Achel: Pastoor Bungenerslaan 14, tel. 011 510562
° Capaciteit van de Dutjeskamer: 6 bedjes
Openingsdagen en openingsuren
Locatie Hamont:
- Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
- Van 11.45 tot minimaal 15.00
Locatie Achel:
- Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
- Van 11.45 tot minimaal 15.00
De openingsuren van de Dutjeskamer dienen gerespecteerd te worden.
De dutjeskamer is gedurende de vakanties en op schoolvrije dagen niet geopend.
Tarief:
Per verblijf in de dutjeskamer
Sociaal tarief: 50 % korting op bovenvermelde ouderbijdragen

Per kind
€5,50

Vragen over de Dutjeskamer of wil jij je kind inschrijven? Mail dan naar huisvanhetkind@hamontachel.be of bel naar 011 510 560

De Huiswerkkamer.
De Huiswerkkamer staat open voor alle schoolgaande kinderen van het basisonderwijs, vanaf het
1ste leerjaar t.e.m. het 6de leerjaar.
Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van nationaliteit, ras, geslacht, geloof of de school
waar de kinderen naartoe gaan in de gemeente.

Locaties van de Huiswerkkamer
De Huiswerkkamer heeft vestigingen op de volgende plaatsen:
Vestiging Hamont: Huis van het Kind, Kloosterstraat 15, tel. 011 510561
° Huiswerkkamercapaciteit tijdens schoolweken: 20 kinderen.
Vestiging Achel: Michielshof, Michielsplein 3, tel. 011 647605
° Huiswerkkamercapaciteit tijdens schoolweken: 10 kinderen.
Openingsdagen en openingsuren op schooldagen
Locatie Hamont:
- Dinsdag en donderdag van 15u30 tot 17u00.
Locatie Achel:
- Dinsdag en donderdag van 15u30 tot 17u00.
De openingsuren van de Huiswerkkamer dienen gerespecteerd te worden.
De Huiswerkkamer is gedurende de vakanties en op schoolvrije dagen niet geopend.
Tarief:
Per huiswerkkamersessie (Max. 1,5 uur)
Sociaal tarief: 50 % korting op bovenvermelde ouderbijdragen

Per kind
€2,50

Vragen over de Huiswerkkamer of wil jij je kind inschrijven? Mail dan naar huisvanhetkind@hamontachel.be of bel naar 011 510 560

Om de diensten en activiteiten bovendien voor iedereen toegankelijk te maken, voorziet het
stadsbestuur vervoer tussen de scholen en het Huis van het Kind.

Wat vind ik in het Huis van het Kind?
In het Huis van het Kind kan je terecht voor buitenschoolse kinderopvang, opvoedings- en
gezinsondersteuning en allerlei diensten en activiteiten die te maken hebben met de zorg
en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Denk daarbij onder andere aan:
IBO De Pagadder* De capaciteit van de buitenschoolse kinderopvang wordt stevig verhoogd.
Consultatiebureau Kind & Gezin
Opvoedingswinkel Noord-Limburg
Huiswerkkamer*Kinderen worden naschools in een huiselijke sfeer
onthaald, waar ze onder toezicht, in groep of individueel, huiswerk maken.
Speelkamer Hier kunnen ouders met hun kinderen spelen en ondertussen
andere ouders ontmoeten. Een medewerker van de opvoedingswinkel
beantwoordt ondertussen alle vragen.
Dutjeskamer *
Jonge kinderen kunnen ’s middags komen eten in het Huis, worden
verzorgd en kunnen dan in het slaapzaaltje een dutje doen. Indien nodig
kan er doorgestroomd worden naar de buitenschoolse opvang.
Naschoolse activiteiten* (vb. I bewegen)

...

Het aanbod is ruim en zal in de toekomst alleen maar groter worden. Om diensten en activiteiten bovendien
voor iedereen toegankelijk te maken, voorziet het stadsbestuur vervoer tussen de scholen en het Huis van
het Kind. Er wordt daarvoor een monovolume aangekocht en een carsharingsovereenkomst met internaat
WICO Campus Salvator afgesloten
* Deze diensten vinden niet alleen plaats in het Huis van het Kind in Hamont, maar ook in het gebouw van
IBO de Pagadder in Achel.

Vrijwilligers gezocht
Het Huis van het kind biedt vele diensten aan. Om de werking optimaal te laten
verlopen zijn verschillende vrijwilligers nodig. Herken jij jezelf in één of meerdere van
onderstaande profielen of wil je wat meer weten over een specifieke dienst? Contacteer de medewerkers van het Huis via 011 51 05 63 of huisvanhetkind@hamont-achel.be.
Huiswerkkamer: Ben jij geduldig? Heb je affiniteit met huiswerk op het niveau van de
lagere school en kan je goed overweg met kinderen tussen 6 en 12 jaar? Misschien kan jij
meewerken aan de huiswerkkamer, waar je op dinsdag en/of donderdag van 15.00 tot
17.00 kinderen onthaalt en toezicht houdt tijdens het studeren.
Speelkamer: Kan jij goed luisteren naar anderen, maar hou je er ook van om een babbeltje
te slaan met aanwezige ouders? Mogelijk ben jij dan een geschikte vrijwilliger voor de
speelkamer, waar mama’s en papa’s naartoe komen om met hun jonge kinderen te spelen
en ondertussen met jou over de alledaagse dingen van opvoeding te praten.
Onthaal: Ben jij een leergierige enthousiasteling die de bezoekers van het Huis op een
warme, huiselijke manier wilt verwelkomen? Ben je bovendien bereid om de nodige kennis
op te doen, zodat je bepaalde vragen zelf kan beantwoorden of correct kan doorverwijzen?
Wie weet is een vrijwilligersfunctie aan het onthaal wel iets voor jou!
Vervoer: Ben jij een verantwoordelijke chauffeur die wilt meewerken aan een veilig vervoer
van kinderen van en naar het Huis van het Kind? Ben je bovendien voor- of naschools
beschikbaar, bezit je over een rijbewijs B en ga je graag met kinderen om? Misschien kan jij
het vrijwilligersteam ‘vervoer’ versterken!

