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Bestemd voor: 4°,  5° en 6° lj 

Beste Ouders,        

Vanaf maandag 11 oktober 2021 willen wij in onze school starten met huiswerkbegeleiding 

voor onze leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.  

We organiseren deze huiswerkbegeleiding in samenwerking met de korte opvang die 

doorgaat in onze school. Dit houdt in dat de leerlingen eerst geregistreerd dienen te 

worden in de centrale opvang ‘De apenstaart’ (www.deapenstaart.be) waarna u ze kan 

inschrijven voor de huiswerkbegeleiding. U betaalt het normale tarief voor de korte 

opvang. Let op: leerlingen die deelnemen aan de lange opvang, kunnen zich niet inschrijven 

voor de huiswerkbegeleiding in onze school. Er is huiswerkbegeleiding voorzien in de lange 

opvang die doorgaat in ‘De apenstaart’. 

Wat houdt het in ? 

Ieder maandag, dinsdag en donderdag (uitgezonderd vrije, studie-en vakantiedagen) van 

15.20 uur tot 16.15 uur zal er huiswerkbegeleiding gegeven worden . 

De kinderen zullen daar onder begeleiding van een juf of meester hun taken, lessen en 

toetsen kunnen maken, leren of voorbereiden. 

U kan vrij kiezen of bepalen op welke dagen in de week uw kind zal deelnemen aan de 

huiswerkbegeleiding (bijvoorbeeld: u schrijft uw kind in voor huiswerkbegeleiding op 

dinsdag en donderdag, dan verwachten wij ook elke week uw kind op dinsdag en 

donderdag, U kan ze ook inschrijven op alle drie de dagen of één dagje).  

Daarna gaan de kinderen naar de opvang waar een ouder het kind kan komen afhalen. Je 

zoon of dochter moet afgehaald worden voor 16u25. Want dan sluit de korte opvang in 

school. 

 Let op! Een kind mag nooit alleen naar huis gaan!!! (Tenzij de ouder vooraf schriftelijke 

toestemming heeft gevraagd en verkregen van de directeur) 

We zullen enkel starten wanneer we minimum 10 kinderen hebben met een maximum van 

20. 

Wil je inschrijven, stuur dan een mail met NAAM en KLAS van het kind, 

TELEFOONNUMMER van de ouders en de DAGEN dat jouw kind in de opvang aanwezig 

zal zijn, naar els.boelen@broederschool-genk.be vóór woensdag, 6 oktober 2021. 

Inschrijven betekent dat de ouders akkoord gaan met de voorwaarden hierboven vermeld 

en dat de aanwezigheid van de ingeschrevene ook verplicht is. 

http://www.deapenstaart.be/
mailto:els.boelen@broederschool-genk.be


 

De eerste 20 kinderen die inschrijven, zullen dan mogen starten. 

 

Met vriendelijke groeten, het huiswerkteam 
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