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VOORWOORD 
 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Of je nu met twee gaat werken, alleenstaande bent of deel uitmaakt van een nieuw samengesteld 

gezin… allemaal worden we als ouder geconfronteerd met heel uiteenlopende vragen. Praktische 

vragen zoals wanneer schrijf ik mijn kind in op school, kom ik in aanmerking voor een toelage 

openluchtklassen of heb je een  probleem waar je in vertrouwen met iemand over wilt praten… 

Het gemeentebestuur wil een gezinsbeleid voeren dat afgestemd is op uw noden en behoeften 

en zal blijven ijveren voor gelijke ontwikkelingskansen voor alle kinderen. 

Deze brochure is opgesteld om u een overzicht te geven van alle gezinsgerichte diensten/

organisaties in en rond Zaventem en om hun aanbod voor alle gezinnen met kinderen toegankelij-

ker te maken. 

Niettegenstaande digitaal het nieuwe normaal is willen wij toch benadrukken dat ouders die niet 

beschikken over een eigen computer steeds de computers in de bibliotheek mogen gebruiken. Zij 

kunnen ook een papieren versie bekomen bij het Huis van het Kind, Quinkenstraat te 1930 Zaven-

tem. 

 

Dirk Philips 

Schepen voor Welzijn en Onderwijs 
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Welkom in het Huis van het Kind Zaventem 

Het Huis van het Kind is een lokale samenwerking waarbij verschillende partnerorganisaties sa-
men voor een aanbod zorgen dat (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren ondersteunt. 
Hierbij wordt de focus gelegd op drie belangrijke peilers: 

• preventieve gezondheidszorg 

• opvoedingsondersteuning 

• activiteiten die ontmoeting bevorderen 

Het Huis van het Kind Zaventem is een samenwerking tussen de volgende partners : 

Gemeente Zaventem : Sociale Dienst, Vrijetijdsdiensten (Jeugd, cultuur en sport), Integratiedienst 

OCMW Zaventem        De Zoekmand vzw 

Kind & Gezin        Kraamzorg Landelijke Thuiszorg 

CAW Halle-Vilvoorde vzw      Kind en Preventie 

Gezinsbond Zaventem       CM 

Kinderland vzw – CKG De Kleine Parachute   FSMB 

Groep Intro vzw        Gemeentelijke kinderkribbe Jannemieke 

Domo vzw         Kinderopvang De Sterretjes 

Riso Vlaams-Brabant vzw      Centrum Basiseducatie 

Pin vzw         Onderwijsraad Zaventem 

Warmkracht vzw        Archeduc vzw 

 

Meer info nodig? 

Bezoek onze website op www.huisvanhetkindzaventem.be of  

stel jouw vraag via email naar huisvanhetkind@zaventem.be 

Facebook : Huis van het Kind Zaventem 

http://www.zaventem.be/nl/219/content/353/sociale-dienst.html
http://www.zaventem.be/nl/212/content/346/jeugd.html
http://www.zaventem.be/nl/208/content/340/cultuur-en-toerisme.html
http://www.zaventem.be/nl/220/content/354/sport.html
http://www.zaventem.be/content/1738/Integratiedienst.html
https://www.ocmw-zaventem.org/
https://www.desocialekaart.be/voedselverdeelpunt-de-zoekmand-in-zaventem-516282
https://www.kindengezin.be/
http://www.landelijkethuiszorg.be/NL/Zorg/Kraamzorg
https://www.caw.be/locaties/caw-halle-vilvoorde-vzw/
https://www.kindenpreventie.be/
http://www.gezinsbondzaventem.be/
https://www.cm.be/
http://www.ckgkinderland.be/afdeling/ckg-de-kleine-parachute
https://www.fsmb.be/
https://www.groepintro.be/nl/
http://www.zaventem.be/product_catalog/150/Gemeentelijke-kinderopvang.html
https://www.domovlaanderen.com/
http://www.desterretjes.net/
https://risovlb.be/
https://www.basiseducatie.be/cbe-open-school-halle-vilvoorde
https://www.pinvzw.be/
http://www.warmkracht.be/
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GROEIPAKKET 

 

 

Kinderbijslag wordt Groeipakket 

Vanaf 2019 krijgt elk kind een eigen Groeipakket met financiële tegemoetkomingen. Zo draagt 

het Groeipakket zijn steentje bij in de kosten van de opvoeding. Gezinnen krijgen maximaal de 

kans om elk kind te laten groeien en zich zo optimaal mogelijk te ontplooien. Elk kind dat in Vlaan-

deren woont, heeft recht op een Groeipakket.  

 

Startbedrag, basisbedrag en schoolbonus 

In het Groeipakket zitten drie bedragen waar elk kind in Vlaanderen recht op heeft.  

De twee eerste bedragen heten het startbedrag en het basisbedrag. Het startbedrag en het      

basisbedrag zijn hetzelfde voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019.  

 

1 Elk kind krijgt eenmalig een startbedrag van 1.122 euro bij zijn geboorte of bij zijn adoptie.   

2 Elk kind krijgt elke maand een basisbedrag van 163,20 euro.*                                                  

3 Elk kind krijgt in augustus een schoolbonus afhankelijk van de leeftijd. De schoolbonus is  

  er voor elk kind in augustus, een extra duwtje in de rug voor de start van het           

  schooljaar.   

  bedrag per jaar :   0-4 jaar €20.40  5-11 jaar €35,70    

      12-17 jaar €51  +18 jaar €61,20) 

* Kinderen geboren voor 2019 behouden het bedrag uit het ‘oude’ kinderbijslagsysteem, met       

evoluerende leeftijdsbijslag.  
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Toeslagen als extra ondersteuning 

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig om te groeien. Voor hen zijn er de           

zorgtoeslagen en de sociale toeslag.  

Omdat kinderen meer kansen krijgen als ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs, zitten er in 

het Groeipakket ook toeslagen die dat stimuleren: de participatietoeslagen.  

 

Vijf uitbetalers 

Als gezin heb je de keuze tussen 5 uitbetalers Groeipakket die de rechten onderzoeken voor alle 

kinderen in jouw gezin. Ze zorgen ook voor de uitbetaling ervan.  

Je blijft steeds voor minstens één jaar bij een uitbetaler aangesloten. Daarna kan je veranderen 

van uitbetaler als je dit wenst. Hiervoor neem je gewoon contact op met je nieuwe uitbetaler. Die 

zorgt voor een vlotte overdracht van je dossier.  

 

Ontvang je nog geen Groeipakket?  

Ben je zwanger of adopteer je binnenkort een kind? Dan kan je het startbedrag aanvragen bij 

jouw uitbetaler Groeipakket. Dit kan vanaf de zesde maand zwangerschap of vanaf het ogenblik 

dat je weet dat je adoptiekind bij je komt wonen.  Als het je eerste kind is en je nog geen uitbeta-

ler hebt, dan kan je tussen één van de vijf uitbetalers kiezen en bij hen je aanvraag indienen.  

 

Verhuis je naar Vlaanderen? Ook dan kan je zelf een uitbetaler kiezen en contact opnemen.  

 

Woon je buiten Vlaanderen? Woon je in Brussel, Wallonië of het buitenland en gaat je kind in 

Vlaanderen naar niet-inkomens gerelateerde kinderopvang of onderwijs, dan kun je ook recht heb-

ben op een participatietoeslag. Je kan hiervoor contact opnemen met een uitbetaler naar keuze.  

 

Meer weten?  

www.groeipakket.be  

 

Permanentie FONS  Zaventem elke 1ste en 3de vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in het Huis 

van het Kind Zaventem—Quinkenstraat , Zaventem 

 

 

 

 

 

 



 

www.huisvanhetkindzaventem.be                                                                                                                                                                      7 

OPVOEDING 
 

 

Kind en Gezin 
 

Consultatiebureau Zaventem 

Kerkplein 21- Zaventem   -   078 150 100 

www.kindengezin.be 

Permanentie elke donderdag van 9 tot 12 uur 

 

Kind & Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, zoveel mogelijke kansen creëren. 

Binnen de dienstverlening ligt de nadruk op preventie en snel detecteren van eventuele proble-

men. Op de gratis consulatie van K&G kunnen kinderen onderzocht worden en bij eventuele pro-

blemen doorverwezen worden naar een arts. Daarnaast kan men op de consultatie van K&G kin-

deren laten vaccineren. Opgelet! Op het consultatiebureau worden geen geneesmiddelen voorge-

schreven. 

 

Kernthema’s : gezond eten en bewegen, verzorging en hygiëne, gezondheid en volledig vaccine-

ren, veilige leef- en slaapomgeving, optimale ontwikkeling en positief ouderschap. 

 

Kraamzorg Landelijke Thuiszorg 
Je hebt zorg nodig voor of na de geboorte van je kindje. Je bent 

net bevallen, thuis of in het ziekenhuis. Ons gespecialiseerd kraamzorg-

team ondersteunt jou. Onze medewerkers zijn deskundig opgeleid en 

betrouwbaar. Ze helpen je met plezier én op jouw maat. Bij je zieken-

fonds of hospitalisatieverzekering kan je navragen of ze een tussen-

komst voor kraamzorg voorzien.  

 

Gelieve kraamzorg tijdig aan te vragen, best voor de 
6de zwangerschapsmaand. 
  

Hoofdkantoor Landelijke Thuiszorg 

Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal  -  Leuven 

0800 112 05 (gratis nummer) 

thuiszorg@ons.be                 www.landelijkethuiszorg.be 
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ONDERSTEUNING 
 

Opvoedingscoach 
Heb je grote of kleine vragen over opgroeiende kinderen? 

Of heb je een vraag waarover je in vertrouwen met iemand wil praten? 

De opvoedingscoach staat voor je klaar: ze gaat samen met jou op zoek naar antwoorden of een 

oplossing op maat, ze kan je doorverwijzen of helpt je de weg te vinden naar de juiste dienst. 

 

Maak een afspraak in het Huis van het Kind Zaventem met  Nathalie Nouwkens op   

nathalie.nouwkens@groepintro.be of 0473 53 40 59 (ma, di, woe) 

Quinkenstraat, 1930  Zaventem. 
 

CAW  -  Centrum Algemeen Welzijn 
Bij CAW Halle-Vilvoorde vind je iemand waar je in vertrouwen mee kan praten over elke vraag of 
elk probleem. Of ze nu gemakkelijk of moeilijk zijn. Of ze nu snel beantwoord kunnen worden of er 
iets meer tijd voor nodig is. De medewerkers luisteren naar jou en geven informatie en advies. 
 
CAW 
Iedereen heeft het wel eens moeilijk. 
Dat hoort bij het leven. 
Je wil je verhaal delen met iemand buiten je familie of vriendenkring. Je hoopt dat iemand samen 
met jou uitklaart wat te doen. 
In het CAW kan dat. Hier kan je je verhaal kwijt. 
Wij luisteren naar jou.  
 
JAC  
Het JAC is het jongerenaanbod van het CAW. Bij ons bestaan er geen domme vragen of taboes. 
Ben je tussen 12 en 25 jaar? Dan is het JAC dé plek waar je gratis én in vertrouwen terecht kan 
met jouw vraag. Je beslist zelf waarover je 
wil praten en wat je met de info of het     
advies doet.  
Alles wat jou bezighoudt is voor ons belang-
rijk genoeg om jou te helpen. We luisteren 
naar je vraag en geven je info en advies. 
Soms volstaat een goede babbel, maar er 
kan ook nood zijn aan meerdere gesprekken. 
Samen gaan we aan de slag met je vragen. 
Raken we er niet uit, dan zoeken we naar 
wie jou het best verder kan helpen.  
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We vinden het belangrijk om hierin vertrouwde mensen te betrekken die jou kunnen ondersteu-
nen: je ouders, een goede vriendin, een leerkracht, je broer of zus… Je kan er voor kiezen om hen 
mee te brengen op gesprek. 
 
Onthaal Tervuren  
Brusselsesteenweg 58, 3080 Tervuren  
02 613 17 00  
Onthaal Vilvoorde  
Jean-Baptiste Nowélei 33, 1800 Vilvoorde  
02 613 17 00  
 
Maak een afspraak op onthaal@cawhallevilvoorde.be of jac@cawhallevilvoorde.be 
Meer info op www.caw.be 
 
 

Domo vzw 
 
Ouders zijn de belangrijkste schakel in de opvoeding van hun kinderen. Maar sommige ouders heb-
ben het in moeilijke levensfases zo zwaar dat ze hun kinderen niet de nodige geborgenheid en 
structuur kunnen bieden.  
 
De onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige aanwezigheid van één vrijwilliger in één gezin helpt dit 
isolement te doorbreken. De vrijwilliger brengt wekelijks tijd door met het gezin. Wat hij of zij daar 
doet, gebeurt telkens in overleg met de ouders en afhankelijk van de noden van het gezin. Dit kan 
zijn samen met de kinderen spelletjes spelen, huiswerk helpen maken of een uitstap maken. 
 
Heb jij hulp nodig? Of wordt je graag vrijwilliger bij Domo Zaventem? 
Contactpersoon Saskia Van Lint  -  0497 55 56 33 
Saskia.vanlint@domovzw.be   -   www.domovlaanderen.be 

 
CKG De Kleine Parachute (Centrum voor Kinderzorg en 
Gezingsondersteuning) 
 
Gezinnen met jonge kinderen tussen 0 en 12 jaar die moeilijkheden ervaren of vragen hebben be-
treffende de opvoeding kunnen in het CKG terecht. 
 
Het CKG biedt ouders ondersteuning om de moeilijke periode te overbruggen. Als opvang niet di-
rect nodig is, komt een hulpverlener bij de ouders thuis om samen met het gezin naar oplossingen 
te zoeken. Maar indien nodig kunnen de kinderen ook een tijdje in het centrum worden opgevan-
gen. De duur van de begeleiding aan huis of het verblijf is principieel kort, maar in verhouding tot 
de hulpvraag. 
 
Witherenstraat 10, 1800 Vilvoorde    02 252 61 46   www.ckgkinderland.be 

http://www.cawhallevilvoorde.be/onthaal-tervuren
http://www.cawhallevilvoorde.be/onthaal-vilvoorde
mailto:onthaal@cawhallevilvoorde.be
http://www.cawhallevilvoorde.be
mailto:Saskia.vanlint@domovzw.be
http://www.domovlaanderen.be
http://www.ckgkinderland.be/home/contact
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Sociale dienst van de gemeente Zaventem 
 

Bij de sociale dienst kan je dagelijks terecht voor inlichtingen over het bekomen van diverse socia-

le voordelen en we verlenen ook eerstelijnshulp aan burgers met dringende sociale problemen. 
Daarnaast staan we je graag bij met info, advies en administratieve hulp. Bij specifieke probleemsi-
tuaties worden de nodige diensten en instanties gecontacteerd om samen te zoeken naar de ge-
paste hulpverlening. 
 
Ben je inwoner van Zaventem? Dan kan je bij de sociale dienst een aanvraag indienen voor o.a. ge-
boortepremie, toelage sneeuwklassen en openluchtklassen, PMD en huisvuilzakken voor grote ge-
zinnen en onthaalmoeders, toelage waterdistributie, financiële steun aan gezinnen met drieling 
(of meer),  tussenkomst Doe je mee-fonds, …  Alle informatie en documenten om een premie aan te 
vragen vind je op  www.zaventem.be  
 
Vanaf 12/1/2020 nieuw adres : H. Henneaulaan 1, 1930 Zaventem   02 716 32 59       
sociale.dienst@zaventem.be        www.zaventem.be 
 
 

OCMW Zaventem—Sociaal Huis 
Ben je inwoner van Zaventem? Dan kan je bij de sociale dienst van het OCMW Zaventem terecht 
voor financiële hulp, advies en begeleiding, tewerkstelling en opleiding, huisvesting en LOI (lokaal 
opvang initiatief). 
 
Hector Henneaulaan 1, 1930 Zaventem 
02 720 86 20    -    secretariaat@ocmw-zaventem.org    www.ocmw-zaventem.org 
 

 

Gezondheid  
Jouw mutualiteit kan je veel informatie geven op het vlak van gezondheid van uw kinderen en het 

hele gezin. 

Recht op verhoogde tegemoetkoming? Vraag bij jouw mutualiteit na of je kan genieten van dit 

voordeel en wat de voorwaarden zijn. 

Op de verschillende websites zal je heel wat informatie vinden. 

 

Geen antwoord gevonden? Neem contact op met uw plaatselijk kantoor.  

www.cm.be 

www.bondmoyson.be (socialistische mutualiteit) 

www.deliberalemutualiteit.be 

www.partena.be 

www.oz.be 

www.vnz.be 

http://www.zaventem.be/nl/641/product_catalog/155/toelage-openluchtklassen.html
http://www.zaventem.be/nl/647/product_catalog/252/pmd-en-huisvuilzakken-voor-grote-gezinnen-en-onthaalmoeders.html
http://www.zaventem.be/nl/647/product_catalog/252/pmd-en-huisvuilzakken-voor-grote-gezinnen-en-onthaalmoeders.html
http://www.zaventem.be/nl/643/product_catalog/157/toelage-waterdistributie.html
http://www.zaventem.be/nl/645/product_catalog/160/financiele-steun-aan-gezinnen-met-drieling-of-meer.html
http://www.zaventem.be/nl/645/product_catalog/160/financiele-steun-aan-gezinnen-met-drieling-of-meer.html
http://www.vnz.be
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Wachtdienst huisartsen 
Centraal oproepnummer  

02 725 00 20 

Gebruik dit telefoonnummer enkel bij hoogdringendheid en afwezigheid van uw arts. 

Van 19u tot 8u op werkdagen. 

Tijdens het weekend van zaterdag 8u tot maandag 8u. 

 

Op zoek naar informatie? 
www.huisvanhetkindzaventem.be 
www.groeimee.be 
www.opvoedingslijn.be 
www.desocialekaart.be 
www.gidsvoorgezinnen.be 
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Kinderopvang 
 
Opvang baby’s en peuters (-3 jaar) : 
  
In Zaventem bestaan er heel wat opvangmogelijkheden maar, opgelet, u moet ruim op tijd inschrij-
ven! 
  
Er bestaan 4 soorten groepsopvang (kribbe) of gezinsopvang (onthaalouders) 
 
· gezinsopvang met vrije prijs = onthaalouders met vrije prijs (NIET inkomensgebonden) 
· groepsopvang met vrije prijs = kribbe met vrije prijs (NIET inkomensgebonden) 
 
· gezinsopvang met inkomenstarief = onthaalouders met prijs volgens uw inkomen 
· groepsopvang met inkomenstarief = kribbe met prijs volgens uw inkomen 
  
Wilt u opvang met inkomenstarief voor uw kind? Dan hebt u een attest inkomenstarief nodig voor 
elk kind. Vraag uw attest inkomenstarief aan op: mijn.kindengezin.be.  
 
Alle info over het inkomenstarief vind je op  : www.kindengezin.be/img/inkomenstarief-ouders.pdf 

 
Loket kinderopvang 
 

Sinds 1 mei 2019 kan u alle kinderopvangvoorzieningen in Groot-Zaventem vinden op  

 https://kinder-opvang.be/nl/zaventem 

 Via deze website kan u ook uw opvangaanvraag registreren. 

  

Meer info ? Bel 'Hulplijn Lokaal Loket Kinderopvang'      0492 59 10 .39 

 
Babysit Gezinsbond Zaventem  

 
Als je een babysit nodig hebt, kan u beroep doen op de 
Gezinsbond. 

1. Alle babysitters krijgen een vorming van de Gezins-
bond. 

2. Een ervaren babysitter kan ook voor jouw kinderen 
met een beperking de opvang verzorgen. 

 
Lid worden, aanvraag voor een kinderoppasser en meer 
informatie via babysitgezinsbondzaventem@gmail.com 

 
Bijkomende info vind je terug op de algemene website 
van de gezinsbond www.gezinsbond.be 

https://kinder-opvang.be/nl/zaventem
http://www.gezinsbond.be/
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Voor– en naschoolse opvang (3 tot 12 jaar)  
  
De meeste scholen organiseren voor– en   naschoolse opvang op school.  
Het is vrij te bepalen of men aan de ouders een vergoeding vraagt, hoeveel en volgens welk sys-
teem. Vraag meer informatie op de school van je kind. 

 
Buitenschoolse kinderopvang  
 

• Maantje Zaventem - Voetbalstraat 10, 1930 Zaventem 

• Maantje Zaventem Vleugel - Spoorwegstraat 27, 1930 Zaventem 
Contact : 02 582 72 62 - maantjezaventem@infano.be 
 

Kinderen tussen 2,5 en 12 jaar kunnen er terecht voor en na schooltijd, op woensdagnamiddag en 
tijdens de vakantieperiodes 
Je moet je kind inschrijven vóór hij/zij de eerste keer naar de opvang komt. Voor elk nieuw inge-
schreven kind wordt er een dossier samengesteld. Dit gebeurt na telefonische afspraak met de 
teambegeleider-coach. 

 

PREMIES  
 
Gemeentelijke geboorte– en adoptiepremie 
 
Als minstens één van de ouders minimum 12 maanden in  Zaventem is gedomicilieerd dan kan het 
gezin een aanvraag indienen voor een geboorte– of adoptiepremie. De premie bedraagt €65 
Belangrijk! Het recht op deze premie is niet meer geldig 1 jaar na de geboorte– of adoptiedatum. 
Om de premie te bekomen moet je het aanvraagformulier, dat u automatisch wordt toegestuurd 
door de dienst bevolking, sturen naar het College van Burgemeester en Schepenen naar onder-
staand adres 
 
Meer info : sociale dienst gemeente Zaventem 
H. Henneaulaan 1, Zaventem    02 716 32 59   sociale.dienst@zaventem.be 

 
Toelage voor gezinnen met drieling (of meer) 
 
De gemeente Zaventem voorziet een toelage van €250 voor ouders van een drie(of meer)ling bij 
de geboorte. Deze wordt herhaald wanneer de kinderen ongeveer 1 jaar zijn. 
Om de premie te bekomen moet het gezin ingeschreven zijn in de gemeente Zaventem op het mo-
ment van de geboorte én 1 jaar na de geboorte.  
 
Meer info : sociale dienst gemeente Zaventem 
  H. Henneaulaan 1, Zaventem    02 716 32 59   sociale.dienst@zaventem.be 
 

mailto:maantjezaventem@infano.be
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ONDERWIJS 
 
Naar de kleuterklas vanaf 2,5 jaar 
 
Uw peuter wordt binnenkort 2,5 jaar oud en mag voor het eerst naar school. Dat is een grote stap.  
De keuze van een school is belangrijk, neem er daarom de nodige tijd voor. Wil u vooraf eens een 
kijkje gaan nemen in de school of in de klas? Aarzel dan niet om een afspraak te maken en eens 
langs te gaan. Op schooldagen bent u zeker welkom bij de leerkrachten en/of de directie van de 
school. 
 
Instapdata  -  Vergeet niet op tijd digitaal aan te melden! (zie pag 15) 
 
Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool: 

• De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakan-
tie 

• De 1ste schooldag van februari 

• De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag 

 

Basisonderwijs  
  

Gemeenteschool Zaventem (GBS) 

Desmedtstraat 42, 1930 Zaventem 

02 720 09 89  -  directie@gemeenteschoolzaventem.be 

 

Gemeenteschool Sint-Stevens-Woluwe 

Leuvensesteenweg 194, 1932 St.-Stevens-Woluwe 

02 720 42 99  -  secretariaat@sswgbs.com 

 

Gemeenteschool Sterrebeek (GBS) 

Schapenweg 30, 1933 Sterrebeek 

02 731 95 43  -  directie@stegbs.com 

 

Sint-Lambertusschool Nossegem 

Bruggrachtstraat 1A, 1930 Zaventem 

02 759 46 04  -  sln.directie@gmail.com 
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GO! Basisschool De Vleugel 

Spoorwegstraat 27, 1930 Zaventem 

02 720 17 92 -  bs.zaventem@g-o.be 

 

Vrije Basisschool Sterrebeek 

Kerkdries 22, 1933 Sterrebeek 

02 731 19 83  -  vbs.sterrebeek@telenet.be 

 

ZAVO Basisscholen 

Hoogstraat 1, 1930 Zaventem 

02 720 42 18  -  info@zavobasis.be 

Heidestraat 2, 1930 Zaventem 

02 720 56 62  -  info@zavobasis.be 

 

Secundair onderwijs  
  

Go! Atheneum Zaventem       ZAVO 

Hoogstraat 50, Zaventem       Groenstraat 13, Zaventem 

02 720 00 58  -  ka.zaventem@g-o.be      02 720 00 91    

www.kazaventem.be        Hoogstraat 3, Zaventem 

           02 720 27 97 

           Sterrebeekstraat 108, Zaventem 

           02 720 04 95 

           info@zavo.be       

          www.zavosecundair.be 

 
Verplicht digitaal aanmelden  
 
De website zaventem.aanmelden.in geeft je informatie over de aanmeldings- en inschrijvingspro-
cedure voor kleuters en lagere school kinderen in Zaventem voor het schooljaar 2020-2021. 
 
De 3 gemeentelijke basisscholen (Zaventem, Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluse) en de basis-
school van het gemeenschapsonderwijs 'De Vleugel' zullen ook voor volgend schooljaar werken 
met een gemeenschappelijke aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. 
We streven naar een plaats in een school in de buurt van waar je woont. Met de aanmeldingen wil-
len we het kamperen aan de scholen vermijden. Met het digitaal aanmelden heeft iedereen een 
gelijke kans om in te schrijven in een school naar voorkeur. 
Van 2 maart tot 31 maart 2020 kan je je kind aanmelden (https://zaventem.aanmelden.in/
registrations/new). Dit betekent dat je je kind registreert via deze website. Pas later schrijf je je 
kind in op een school. 
  

mailto:info@zavo.be
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In de 3 vrije basisscholen (Zaventem, Sterrebeek en Nossegem) moet er in de school zelf inge-
schreven worden. Dit kan op maandag 2 maart vanaf 8.30 uur. 
 
Alle secundaire scholen van Zaventem werken samen om hun inschrijvingen voor het eerste jaar 
secundair (1A of 1B) via een gemeenschappelijk digitaal aanmeldsysteem te organiseren. Wie zich 
dus wil inschrijven voor het eerste jaar secundair (1A of 1B) in GO! atheneum Zaventem of het ZA-
VO in Zaventem zal zich eerst moeten aanmelden via https://www.aanmelden.school/ 

 
Meer info:   Dienst onderwijs  
Tel: 02 717 89 22  /  Email: onderwijs@zaventem.be 

 

PREMIES 
 

Schooltoelage  -  vanaf 2019 inbegrepen in Groeipakket 
 

Toelage openluchtklassen voor leerlingen van de      

lagere school 

Kinderen die in Zaventem wonen en in Zaventem naar een lagere school gaan (of in een andere 
gemeente, indien ze aangepast onderwijs nodig hebben), kunnen een toelage bekomen indien zij 
hebben deelgenomen aan : 

• sneeuwklassen 

• bosklassen 

• zeeklassen 

• gelijkaardig initiatief 
 
Voor de sneeuwklassen bedraagt de toelage €100 euro per leerling en wordt toegekend voor leer-
lingen van het vijfde of zesde leerjaar. Voor de bos- en zeeklassen of gelijkaardig initiatief be-
draagt de toelage €50 per leerling. De toelage kan niet hoger zijn dan de werkelijke kostprijs.  
 
Aanvragen indienen bij de gemeentelijke sociale dienst, H.Henneaulaan 1 te 1930 Zaventem        
O2 716 32 59 binnen het schooljaar (van 1 september tot 30 juni) waarin de klasuitstap heeft 
plaatsgevonden. 



 

www.huisvanhetkindzaventem.be                                                                                                                                                                      17 

VRIJE TIJD 
 

Jeugddienst Zaventem 

 (speelpleinen, vakantieopvang, jeugdverenigingen, jeugdactiviteiten) 

 Diegemstraat 41, Zaventem            02 717 89 28/29 jeugd@zaventem.be 

  

Sportdienst Zaventem 

 (sportkampen, sportverenigingen, sportactiviteiten, Multi move) 

 Diegemstraat 41 , Zaventem          02 717 89 20/21           sport@zaventem.be 

  

Cultuurdienst Zaventem 

 (crea-ateliers, musicalstages, taalstages, ... ) 

 Diegemstraat 41, Zaventem           02 717 89 40           cultuur@zaventem.be 

 

Aanbod van vrijetijdsverenigingen 

 

In Zaventem zijn heel wat verenigingen actief met een uitgebreid aanbod voor kinderen en jonge-

ren. Via de Vrijetijdsgids of  de gemeentelijke website www.zaventem.be kan je kennismaken met 

hun aanbod.  Vraag de Vrijetijdsgids bij de vrijetijdsdiensten aan of bezoek www.zaventem.be   

onder de rubriek vrije tijd/verenigingengids.  

 

Kunstacademie Zaventem 

 (opleiding muziek, dans, theather, beeld) 

 Willem Lambertstraat 1 / Rustoorddreef 1—Zaventem 02 720 05 28

 www.academiezaventem.be 

 

Bibliotheek 

 (boeken,muziek, films, taalpunt, digitale boeken, kranten en  tijdschriften,    

 vormingen, activiteiten, leeshoek, …) 

 Filiaal Zaventem  Willem Lambertstraat 12         02 720 66 48 

 Filiaal Sterrebeek  Mechelsesteenweg 189   02 731 50 04 

 https://zaventem.bibliotheek.be/    bibliotheek@zaventem.be 

 

Gemeentelijk zwembad 

 Gemeentelijk Park      Hector Hennaulaan, 1930 Zaventem 
  02 725 96 96                zwembad@zaventem.be 
 
 

 

 
 

 

mailto:cultuur@zaventem.be
http://www.zaventem.be
http://www.zaventem.be/_uploads/www.zaventem.be/Sport/20182019%20Zaventem%20vrijetydsgids_2018_2019.pdf
https://zaventem.bibliotheek.be/
mailto:zwembad@zaventem.be
http://www.zaventem.be/nl/480/content/239/gemeentelijk-zwembad-de-motte.html#top
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Cultuurcentrum De Factorij 

 ((familie)voorstellingen, film, zaalverhuur)                                                                                    
  Willem Lambertstraat 10a, 1930 Zaventem 
 02 307 72 72 (ticketbalie)  -  02 307 72 71 (kantoren)                                                              
   
 Volledig programma en tickets : www.ccdefactorij.be  /  info@ccdefactorij.be    
 
Spelotheek 
 Vijverstraat 14, 1930 Zaventem     spelotheek@zaventem.be 
  
 Bij de spelotheek van Zaventem kan je voor een zeer lage prijs (€5 per jaar) kwaliteitsvol 
 speelgoed uitlenen voor kinderen van O tot 9 jaar.                                                                                      
 Wil je graag lid worden? of de catalogus doorbladeren? www.spelotheekzaventem.be 
  
 Open elke woensdag van 13u30 tot 15u30 en donderdag (enkel 1ste en 3de van de maand) 
 van 17u tot 19u. 
 

DOE JE MEE FONDS 

TUSSENKOMST VOOR VRIJETIJDSACTIVITEITEN 
 

Wie heeft recht op de tussenkomst? 

Je kind is jonger dan 18 jaar en je woont in Zaventem. 

Je kind is (meestal) aanwezig op de activiteit. Deze worden georganiseerd door een vereniging 

van Zaventem of een dienst van de gemeente Zaventem. 

De ouders:   krijgen een leefloon of 

          krijgen een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of 

          krijgen een verhoogde kinderbijslag of 

          zijn in collectieve schuldbemiddeling of in budgetbeheer bij het OCMW 

 

Hoeveel is de tussenkomst? 

De tussenkomst hangt af van het inkomen van de ouders. 

 

 

De situatie van je ouders: Je hebt recht op maximaal: 

leefloon 200 euro per jaar 

verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds 150 euro per jaar 

verhoogde kinderbijslag 
collectieve schuldbemiddeling 
budgetbeheer 

100 euro per jaar 

mailto:info@ccdefactorij.be
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Welke kosten betaalt het fonds? 

• kosten voor inschrijving, zoals het lidgeld dat je elk jaar betaalt 

• kosten voor een eenmalige activiteit in de vereniging, zoals een kamp  

• kosten voor een individuele eenmalige activiteit zoals optreden, toneelstuk, crea-ateliers, 

sportkamp  

Het fonds betaalt dus volgende kosten niet: activiteiten van je school, maaltijden en drank tijdens 

een activiteit, dvd’s, boeken en tijdschriften die je thuis bekijkt … 

 

Hoe vraag je de tussenkomst aan? 

Vraag de tussenkomst aan voor de activiteit start! 

 

Vraag een formulier aan bij de gemeentediensten of het OCMW of download het formulier via 

www.zaventem.be    Typ bij ‘zoeken’  : ‘doe je mee fonds’.  

 

Vul het formulier correct in. Laat ook de organisator zijn deel van het formulier invullen. Voeg 

bewijzen toe bij het formulier: 

leefloon: attest van het OCMW 

verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds: attest van het ziekenfonds 

verhoogde kinderbijslag: attest van de kinderbijslag 

collectieve schuldbemiddeling: vonnis van de rechtbank 

budgetbeheer: attest van het OCMW 

 

Let op !   Als je verschillende aanvragen binnen één jaar indient, zijn je attesten van OCMW, mutua-

liteit en kinderbijslag drie maanden geldig. 

 

Hoe wordt de tussenkomst betaald? 

De ouders mogen de kosten vooraf niet betalen. Het fonds betaalt rechtstreeks aan de vereniging. 

 

Wil je meer info of hulp bij het invullen van je aanvraag? 

Sociale Dienst  - Hector Henneaulaan 1, 1930 Zaventem 02 717 88 36 

Dienst Jeugd/Cultuur/Sport – Diegemstraat 41, 1930 Zaventem  02 717 89 29/26/21 

Huis van het Kind—Quinkenstraat, 1930 Zaventem 0473 98 55 71 

 

 

 

http://www.zaventem.be/jeugd
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PROJECTEN 
 
Babybabbels 
 
De Babybabbels zijn wekelijkse gratis bijeenkomsten bedoeld voor iedereen die een rol speelt in 
de opvoeding van kinderen tussen 0 en 5 jaar (of een beetje ouder). 
 
Om de 14 dagen hebben we een specifiek thema zoals naar de kleuterklas, gezonde voeding, … We 
praten er over allerlei baby- en kinderonderwerpen, opvoedingsvragen en ook over de dagelijkse 
dingen. Elkaar ontmoeten staat centraal! 
 
Huis van het Kind Zaventem, Quinkenstraat, 1930 Zaventem  
Voor meer info contacteer nathalie.nouwkens@groepintro.be  of 0473 534 059 (ma, di, woe) 
voor het programma raadpleeg huisvanhetkindzaventem.be of onze flyer 
Facebook: Babybabbels Zaventem. 

 

Schoolsprong  -  Schoolopbouwwerk Zaventem 

Vanaf september 2016 organiseert de gemeente Zaventem i.s.m. Riso Vlaams-Brabant oudergroe-
pen voor ouders van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. 
 
De bedoeling van het driejarige project  Schoolsprong is om ouders mee voor te bereiden op de 
‘sprong’ van hun kinderen van de kleuterklas naar het eerste leerjaar.  De thema’s van de ouderbij-
eenkomsten werden in samenspraak met de ouders en de juffen gekozen: taalstimulering, obser-
vaties in de klas, schoolrijpheid, overgang naar het eerste leerjaar, huiswerk, … Centraal staat de 
ontmoeting tussen ouders en leerkrachten om zo elkaars leef- en 
werkwereld beter te leren kennen. 
 
Met deze aanpak dragen we bij aan het verhogen van ouderparticipa-
tie op school en proberen we drempelverlagend te werken rond ou-
der-schoolcommunicatie in het belang van het kind. 
Van 2016 tot juni 2019 liep het project in de gemeentelijk basis-
school van Zaventem. 
Vanaf september 2019 kunnen de instrumenten en methodieken die 
ontwikkeld werden ingezet worden in andere Zaventemse basisscho-
len. 
 
Voor meer info rond het project Schoolsprong :  
Els Van Imschoot  -  Quinkenstraat, Zaventem 
0491 90 34 27   -   els.van.imschoot@samenlevingsopbouw.be 

 

 

mailto:els.van.imschoot@samenlevingsopbouw.be
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‘De school, mijn kind en ik’ Cursus Nederlands voor  
ouders 
 
Men is zich hoe langer hoe meer bewust van de problematiek van de moeizame interactie tussen 
school en niet-Nederlandstalige ouders.  
Het Centrum Basiseducatie Halle-Vilvoorde i.s.m. de gemeente Zaventem organiseert  specifieke 
cursussen NT2 (Nederlands voor anderstaligen) voor ouders. Deze cursussen zijn afgestemd op de 
context van de school (omgaan met reglementen, rapporten, voorbereiden van een ouderavond 
enz.) en bevorderen de communicatie tussen ouders en school. 
Deze cursussen zijn gratis en vinden  1 maal per week plaats (uitgezonderd schoolvakanties) 
 
Gemeenteschool Sint-Stevens-Woluwe: Leuvensesteenweg 194, 1932 St.-Stevens-Woluwe 

Huis van het Kind Zaventem : Quinkenstraat, 1930 Zaventem 

 
Info en inschrijvingen :  
Centrum Basiseducatie Halle-Vilvoorde 
Nieuwstraat 5, 1830 Machelen 
02 252 51 50   info.vilvoorde@cbehalle-vilvoorde.be 
 
Taalmaatjes 
 
Taalmaatjes is een project waarbij kinderen uit het 1ste leerjaar op een speelse manier bezig zijn 
met taalstimulering Nederlands. We lezen, schrijven, spelen, … in het Nederlands. Taalmaatjes is 
geen huiswerkklas. We werken in kleine groepjes en betrekken ook de ouders. 
Je moet op voorhand inschrijven voor een reeks van 10 sessies op woensdagnamiddag van 13.30 
tot 15.30 uur. Opgelet! De plaatsen zijn beperkt! 
 
Huis van het Kind Zaventem  -  Quinkenstraat, 1930 Zaventem 
Prijs: €10 voor de volledige reeks of 1euro per sessie 
Info en inschrijvingen : maria.urbina@zaventem.be  0473 98 55 71 
 

 

Café Combinne—praatcafé Nederlands 
Gratis praatcafé waar anderstalige die Nederlands leren en Nederlandstaligen elkaar ontmoeten. 

Zaventem : Elke dinsdag van 13:30 tot 15:30 uur (niet in juli en augustus) in het Huis van het Kind 
Zaventem (Quinkenstraat, Zaventem) 

Sint-Stevens-Woluwe : elke donderdag van 13:30 tot 15:30 in de Snuifmolen (Leuvensesteenweg 
194, SSW) 

Info: maria.urbina@zaventem.be  0473 98 55 71 

mailto:info.vilvoorde@cbehalle-vilvoorde.be
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Super Sim 

Kleuters die naar het kleuteronderwijs gaan, hebben betere slaagkansen op school. De gemeente 

Zaventem  wil ouders aanmoedigen om hun kinderen naar het kleuteronderwijs te sturen, zodat ze 

later minder kans hebben om achterstand op te lopen. 

Concreet krijgen ouders een 'Super Sim gaat naar school'-kaartje om hen te herinneren aan de 

start van de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar.  

Bij de tweede verjaardag van hun peuter krijgen ouders ook een verjaardagskaart van Super Sim 

dat meteen een uitnodiging is om hun kind naar de kleuterschool te sturen. Ze mogen met die 

kaart ook een gratis schoolschoudertas ophalen bij Kind en Gezin of de sociale dienst van de ge-

meente. Deze tas zit boordevol informatie over de stap naar de kleuterschool.  

 

Info : Huis van het Kind Zaventem  -  Quinkenstraat, 1930 Zaventem 

www.huisvanhetkindzaventem.be      huisvanhetkind@zaventem.be 

 

Luierbank 

De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen neemt een serieuze hap uit het budget van 

jonge en kwetsbare gezinnen. Daarom willen de met de luierbank overschotjes ongebruikte luiers 

inzamelen.  

 

De verdeling van de verzamelde luiers gebeurt via de Zoekmand (voedselbedeling). Alle merken en 

maten zijn welkom, uiteraard in nieuwe staat en liefst verpakt.  

 

Verzamelputen (tijdens de openinguren van de dienst) : 

• Consultatie Kind&Gezin - Kerkplein 21, Zaventem  

• Huis van het Kind - Quikenstraat, Zaventem  

• Spelotheek - Vijverstraat 14, Zaventem  

• Kinderdagverblijf Jannemieke  -  Diegemstraat 52, Zaventem 

• Kinderdagverblijf De Sterretjes  -  Kerkdries 22, Sterrebeek 

• Kinderdagverblijf Martijntje  -  Imbroekstraat 2A, Zaventem 

• Kinderdagverblijf Zazou  -  Romboutsstraat 4,  Sint-Stevens-Woluwe  
 

Info : maria.urbina@zaventem.be  0473 98 55 71 
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PREMIES GEMEENTE ZAVENTEM 

 

- Geboorte– en adoptiepremie ( zie pag. 12) 

- Toelage voor gezinnen met drieling of meer (zie pag. 12) 

- Toelage bos - zee - en sneeuwklassen (zie pag. 16) 

- Huisvuilzakken voor grote gezinnen en onthaalouders 

Een gratis rol restafvalzakken en PMD-zakken wordt toegekend aan gezinnen met minstens 3 kinderen ten 

laste en minstens 12 maanden ingeschreven zijn in de gemeente Zaventem. Onthaalouders erkend door 

Kind en Gezin hebben hier eveneens recht op. De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 september 

tot en met 31 oktober mits voorlegging van de laatst ontvangen kinderbijslag. 

- Jaarlijkse sociale toelage (GIWW) 

Jaarlijkse sociale toelage (€150 tot €225) toegekend aan bepaalde categorieën (gepensioneerden, invali-

den, weduwen, weduwnaars en wezen) die genieten van de verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit. 

Deze aanvragen kunnen ingediend worden voor 31 december van het lopende jaar. 

- Toelage mantelzorg  

De mantelzorgpremie wordt toegekend aan van mantelzorgers, die de opvang en verzorging van een zorg-

behoevende persoon op zich nemen. De premie bedraagt €10 per maand en de aanvraag wordt jaarlijks door 

de mantelzorger persoonlijk ingediend. De zorgbehoevende dient erkend te zijn door het FOD Sociale zeker-

heid voor minstens 9 punten vermindering zelfredzaamheid. 

- Toelage tv-distributie 

Jaarlijkse forfaitaire toelage van €100 in de kosten van de tv-distributie aan zorgbehoevende personen met 

een invaliditeit van tenminste 80% of personen met een vermindering van zelfredzaamheid van minstens 

12 punten. Beide attesten dienen te zijn afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. De 

toelage dient aangevraagd te worden voor 31 december van elk jaar. De aanvrager moet min. 12 maanden 

in Zaventem ingeschreven zijn. 

- Sociale toelage aan sommige abonnees van de waterdistributie 

Komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking: Gezinnen met 3 kinderen ten laste of gezinnen met 1 

gehandicapt kind ten laste. De aanvragen kunnen ingediend worden van 1 september tot en met 31 oktober 

van elk jaar. De aanvrager moet min. 12 maanden in Zaventem ingeschreven zijn. Toelage max €75/jaar. 

Meer info op sociale dienst  -  Henneaulaan 1, 1930 Zaventem  -  02 716 32 59 

sociale.dienst@zaventem.be 

Op zoek naar andere premies en toelagen? Bezoek www.rechtenverkenner.be 


