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Een baby? Wat een goed idee! 

Er komt een kindje bij? Wij feliciteren U! 

Ouder zijn is het begin van een nieuw avontuur én nieuwe 
verantwoordelijkheden. Naast de vreugde van het ouderschap 
hebben jonge ouders vaak tal van vragen en zorgen:

• Hoe werk en gezin met elkaar te verzoenen? 

• Welke mogelijkheden zijn er qua opvang voor mijn kind?

• Welke administratieve stappen moet ik ondernemen? 

• Welke activiteiten worden georganiseerd voor mijn kind?

• Bij wie kan ik terecht?

U kan in dit document heel wat informatie vinden voor  
de allerkleinsten.

De levenskwaliteit van de Berchemnaar is een prioriteit voor het 
College van Burgemeester en Schepenen, en dat geldt zeker ook 
voor haar jongste inwoners!

Op initiatief van Gladys Kazadi, Schepen voor Familie en 
Ouderschap, Sabrina Djerroud, Schepen voor Kinderopvang, en 
met de steun van het College van Burgemeester en Schepenen.

Sabrina Djerroud Gladys Kazadi Christian Lamouline

Inleiding
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3.	Ik	ga	naar	school…

Tijdens de zwangerschap

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het 
heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van 
jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de 
beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang  
en adoptie. 

In de gids “Sociaal aspect van zwangerschap en geboorte»kan 
u informatie vinden over de stappen te ondernemen tijdens de 
zwangerschap, zwangerschapsbescherming, financiële voordelen, 
verloven en nuttige adressen. U kunt deze hier vinden.

Op de website van Kind en Gezin is nog tal van andere informatie te 
vinden, zoals checklists, populaire namen, info over bevalling en 
geboorte etc… 

Tel.: 078/15 01 00 elke werkdag van 8u tot 20u
Website: www.kindengezin.be

Inhoud
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1. Bij het gemeentebestuur 

	■  Aangifte van de geboorte
 
De moeder, de vader of beide samen moeten binnen de 15 dagen na 
de geboorte het kind aangeven bij de dienst Burgerlijke Stand van de 
gemeente waar het geboren is.

In sommige gemeenten is het ook mogelijk om de geboorteaangifte van 
uw kind in de kraamkliniek te doen. De aangifte in een kraamkliniek 
gebeurt op ongeveer dezelfde manier als die in het gemeentehuis 
en biedt dezelfde waarborgen om de authenticiteit van de akte te 
garanderen. De ziekenhuizen en de dienst Burgerlijke Stand moeten 
over een gezamenlijk beveiligd informaticasysteem beschikken, zodat 
het niet mogelijk is om een dubbele aangifte van hetzelfde kind te doen 
in het gemeentehuis én in de kraamkliniek.

U ontvangt een aantal geboortebewijzen die nodig zijn om:

• de kinderbijslag aan te vragen 

• uw kind als persoon ten laste te laten inschrijven bij uw ziekenfonds

Uw kind wordt ingeschreven in het bevolkingsregister en een tijdje later 
ontvangt u een uitnodiging om de identiteitsdocumenten af te halen.
Als het kind niet geboren wordt in de gemeente van uw woonplaats, 
dan zal de dienst Burgerlijke Stand van de plaats van geboorte het 
gemeentebestuur van uw woonplaats inlichten.

Bij de 
geboorte
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De erkenning gebeurt bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente. 
Met de toestemming van de moeder kan de erkenning als volgt 
plaatsvinden:

• voor de geboorte. De wet voorziet hiervoor geen 
minimumzwangerschapstermijn. U heeft enkel een attest van een 
arts nodig dat de zwangerschap bevestigt en dat de vermoedelijke 
bevallingsdatum vermeldt. 

• bij de geboorteaangifte zelf.

• na de geboorte is er in de meeste gevallen geen tijdslimiet. Als 
het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, moeten de ouder ten 
opzichte van wie de afstamming vastgesteld wordt en het kind beiden 
hun toestemming geven. Om een meerderjarig kind of een ontvoogde 
minderjarige te erkennen volstaat de toestemming van het kind.

Voor	verdere	inlichtingen	kan	u	contact	opnemen	met	de	dienst	
Burgerlijke	stand	van	de	gemeente	Sint-Agatha-Berchem	op	02 / 464 04 14.

	■  Gemeentelijke geboortepremie
 
Sinds enkele jaren verleent de gemeente Sint-Agatha-Berchem aan 
moeders van een pasgeborene, of aan de persoon die de effectieve 
voogdij over een kind uitoefent, een geboortepremie die momenteel 
60,00 € bedraagt (in handelscheques die kunnen uitgegeven worden bij 
lokale handelaars). Bij meerlingen wordt dit bedrag vanzelfsprekend 
vermenigvuldigd met het aantal kinderen. 

Bij ouders met een kind met een beperking wordt de premie verdubbeld.

Ouders die een kind jonger dan 12 jaar adopteren kunnen eveneens 
genieten van deze gemeentelijke geboortepremie.

Om deze premie te verkrijgen dient een formulier ingevuld te worden 
dat verkrijgbaar is bij de dienst Bevolking. Dit document dient binnen  
de drie maanden volgend op de datum van geboorte of adoptie teruggestuurd 
te worden ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen.

	■ Het geboortegeschenk
 
Onze gemeente voorziet een cadeautje voor de ouders van een 
pasgeboren Berchemse baby. Dit kan afgehaald worden op de 
Jeugddienst, Koning Albertlaan 23, met de brief die u van de 
bevolkingsdienst kreeg betreffende de geboortepremie.
De dienst is toegankelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9u tot 12u en op woensdag van 9u tot 16u.

De Gemeente Sint-Agatha-Berchem wenst op deze manier ook zijn 
steentje bij te dragen aan het geluk van het gezin en de baby welkom  
te heten.

2. Voor alle Brusselaars

	■ Uitkering bij geboorte
 
Bij de geboorte van je kind heb je recht op kraamgeld, jouw financieel 
duwtje in de rug. Je kan deze eenmalige premie al 2 maanden voor de 
verwachte geboortedatum krijgen!

Bij een eerste geboorte of adoptie heb je recht op € 1.190,64. 
Bij een volgende geboorte of adoptie heb je recht op € 541,20.

Je kan het aanvragen vanaf de zesde maand van je zwangerschap. 
Meer informatie op onze website.
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1. Gezinsondersteuning 

Onze huidige samenleving kent verschillende soorten gezinnen: het 
klassieke gezin, het éénoudergezin, het nieuw samengesteld gezin, 
het gezin met twee mama’s of twee papa’s... Dit toont aan hoezeer het 
begrip, en zelfs de opvatting van het woord «gezin»een evolutie heeft 
ondergaan. De uitoefening van het ouderschap is vandaag dan ook 
ongetwijfeld een stuk ingewikkelder geworden. 

Bovenop deze wijzigingen van de gezinsstructuur komen nog andere 
elementen, zoals de problemen om privé- en beroepsleven met elkaar te 
verzoenen, of de juiste plaats te geven aan het kind in het gezin, wat men ook 
wel eens de problematiek van het " koningskind «noemt.
 
Het is bijgevolg niet altijd gemakkelijk om de rol van ouder op een 
serene wijze in te vullen. Hulp, steun of advies is soms noodzakelijk. 

	■ De Gezinsbond
 
De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld, en zet zich 
in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel.

Ze verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, 
ideologische of politieke opvattingen en van de samenstelling van het 
gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig 
kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw 
samengestelde gezinnen, enz.).

Ouder  
zijn
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Kinderen komen er op de eerste plaats. Ze ijveren voor blijvende 
erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze 
samenleving.

Voor informatie over de werking en dienstverlening van de Gezinsbond, 
zoals lidmaatschap, brieven aan jonge ouders, geboortegeschenken, 
kortingskaarten voor grote gezinnen op het openbaar vervoer, kan je 
terecht bij bovenvermeld contactpersoon of surfen naar de website.  

Gezinsbond	Gewestsecr.	Brussel
Tel.: 02/507	89	94
E-mail:	gezinsbond.brussel@scarlet.be

	■ De Opvoedingslijn
 
Ouders die merken dat het met de opvoeding van hun kind de verkeerde 
kant lijkt op te gaan, hebben vaak nood aan een klankbord. Iemand die 
hen begrijpt, maar dat ook een antwoord kan bieden op vele vragen. 

De opvoedingslijn is er voor vaders, moeders, grootouders, stiefouders, 
gescheiden ouders, opvoeders... die behoefte hebben aan een 
gesprekspartner die: luistert / ondersteunt / informeert / adviseert.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk, er kan anoniem gebeld worden.

Te bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 13 
uur en van 14 tot 17 uur - op donderdag ook van 19 tot 21 uur - gesloten 
op woensdag, zaterdag en zondag.

Tel.: 078/15	00	10
Web:	www.opvoedingslijn.be

	■ Huis van het Kind
 
In een Huis van het Kind kan je terecht met al je vragen over kinderen 
en jongeren grootbrengen. Je krijgt info en advies over zwangerschap, 
geboorte, zorgen voor baby’s en peuters, kinderen opvoeden ...  
Je kan er ook spelen met je kind en andere ouders ontmoeten. 
 
Wil je meer informatie over deze organisaties en hun aanbod? Zoek je een plek 
om te spelen met je jonge kind? Heb je vragen over het opgroeien van je kind?  
Wil je bijleren over  opvoeding en iets leuk met je gezin doen? Kom dan eens 
langs in één van onze Huizen. Daar maken we je wegwijs in Brussel, kan je 
andere gezinnen ontmoeten, deelnemen aan gezinsactiviteiten of advies krijgen. 
Ledereen is welkom! U kunt deze hier vinden.

Anderlecht
Paul	Jansonlaan	68,	1070	Anderlecht
E-mail:	anderlecht@huisvanhetkindbrussel.be

Nieuwland 
Nieuwland	194,	1000	Brussel
Tel.:	02	/	449	60	70

Noord 
Vooruitgangsstraat	319,	1030	Schaarbeek	
E-mail:	noord@huisvanhetkindbrussel.be
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2. Thuishulp 
U wil u laten bijstaan voor huishoudelijke taken, werkzaamheden thuis 
of om op de kinderen te passen. Tot welke diensten kan u zich richten? 

	■ Dienstencheques
 
De dienstencheques zijn betaalbewijzen die particulieren in de 
mogelijkheid stellen om aan een erkende onderneming prestaties te 
vergoeden voor diensten (thuishulp van huishoudelijke aard, strijken, 
boodschappen, vervoer van personen met beperkte mobiliteit) die worden 
verricht door een werknemer met een arbeidscontract. Om gebruik te 
maken van dit systeem, moet u eerst contact opnemen met een erkende 
onderneming die een antwoord kan bieden op uw vraag. U dient zich 
eveneens in te schrijven (gratis) bij de onderneming Sodexo die de 
dienstencheques uitgeeft (inschrijven via de dienstencheques website). 

U kan hiervoor beroep doen op de onderneming indien u zelf niet over 
toegang tot het internet beschikt.

Om de cheques te gebruiken, bepaalt u in overleg met de onderneming 
de datum en het uur waarop de werkzaamheden moeten worden 
verricht. U betaalt de werknemer door hem / haar een dienstencheque 
te overhandigen per gewerkt uur. De bedragen die u spendeert aan de 
aankoop van deze dienstencheques geven recht op een fiscale korting.

SO-NET 
Afdeling	dienstencheques,	Koning	Albertlaan	16
Tel.:	02	/	463	03	29	
E-mail:	info@so-net.be
Web:	www.so-net.be

	■ PWA-werknemers
 
U kan eveneens een werknemer aanwerven van het Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap (PWA) om u te helpen bij de volgende taken: 
klein tuinonderhoud, oppas en begeleiden van kinderen, zieken, bejaarden 
of personen met een handicap, alsook het vervullen van administratieve 
taken en klusjeswerken. PWA dienst: 02 / 468 54 11

	■ Dienst voor thuishulp van het OCMW

• Familiale hulp in de dagelijkse taken en sociale begeleiding ;
•  Huishoudelijke hulp voor het onderhoud van de woonst en relationele   

ondersteuning;
•  Het organiseren van de levering per fiets van maaltijden met Goodfood-   

label die in eigen beheer worden gekookt en bij u thuis worden afgeleverd.
•  De Bernavette vervoerdienst aangepast voor personen met beperkte    

mobiliteit.

Tel.:	02	/	482	13	43	of	02/482	13	05
E-mail: dth@cpas-ocmwberchem.brussels
Onze website hier

	■ Uitleendienst van het OCMW
 
De doelstelling is vermijden dat men materiaal aankoopt dat men slechts 
enkele keren per jaar gebruikt en ook om verkwisting en overconsumptie 
tegen te gaan. Er zijn babyartikelen beschikbaar.

Tel.:	02	/	482	13	43
E-mail:	svandale@cpas-ocmwberchem.brussels

Web: www.preteriecpasberchemsainteagathe.wordpress.com
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3. Kinderopvang 
U neemt uw beroepsactiviteit opnieuw op, zet uw studies verder, bent 
in opleiding, moet u tijdelijk vrijmaken, en dient uw kind aan iemand 
te kunnen toevertrouwen.

Er zijn verschillende opvangmogelijkheden, wacht echter niet tot het 
laatste moment om op zoek te gaan naar een onthaalstructuur.
Het is helaas noodzakelijk om reeds lange tijd voor de geboorte van uw 
kind een plaats te reserveren. Voor de meeste opvangstructuren is de 
vraag groter dan het aantal beschikbare plaatsen.
Ga echter niet blindelings te werk. Neem de tijd om u te informeren 
over aspecten als uurregeling, prijs, sluitingsdata, omkadering, 
medische opvolging, …

Vergeet niet dat de kosten voor de opvang van uw kind jonger dan 
12 jaar (18 jaar in geval van zware handicap) fiscaal aftrekbaar zijn,  
voor zover het verblijf door Kind & Gezin of ONE erkend is.
 
Zoekt u Nederlandstalige kinderopvang in Brussel voor uw baby of 
peuter? Dan kunt u uw opvangvraag online registreren bij het lokaal 
loket kinderopvang Brussel. Het lokaal loket werkt samen met meer 
dan 100 Nederlandstalige kinderdagverblijven en onthaalouders 
die door Kind en Gezin vergund zijn. Iedereen is welkom in de 
kinderopvang, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

www.kinderopvanginbrussel.be

	■ Welke initiatieven zijn er voorhanden te Sint-Agatha-Berchem? 
 

• Kinderdagverblijven vergund door Kind en Gezin met voertaal Nederlands

Vrij kinderdagverblijf  
" Onze Guitjes "
Adres: Alcyonsstraat, 28 
Contactpersoon:	Mv Chantal Roelants 
Tel.: 02 / 465 66 35 
E-mail: onzeguitjes@gmail.com
Aantal	plaatsen: 28

Zelfstandig Kinderdagverblijf 

“t’Zandlopertje ”
Adres: Oscar Ruelensplein, 13 
Contactpersoon:	Mv Sigrid Thielemans 
Tel.: 02/482 01 08 
E-mail: zandlopertje@kdv.sgr8.be
Aantal	plaatsen: 34

Zelfstandig Kinderdagverblijf  
“Zavelput ”
Adres: Gulden Koornstraat, 15 
Contactpersoon:	Mv Annelies Boets  
Tel.: 02/465 79 80 
E-mail: zavelput@kdv.sgr8.be
Aantal	plaatsen: 40

	■ Andere kinderdagverblijven vergund door Kind en Gezin

 Zelfstandig Kinderdagverblijf  
“ Les Petits Oiseaux ”
Adres: Emile Heylensstraat, 58 
Contactpersoon:	Mv Olfa Djelidi 
Tel.: 0486 / 33 58 93 
E-mail: lespetitsoiseaux@hotmail.com
Aantal	plaatsen: 10

U	kan	Franstalige	opvangstructuren	vinden	in	de	Franstalige		
versie	van	deze	brochure.

Kinderdagverblijf  
“Zonnetje SAB1”
Adres: Soldatenstraat 70 
Contactpers.:	Mv Ine Van Wassenhove 
Tel.: 0494/30 04 68 
E-mail: zonnetjesab@infano.be
Aantal	plaatsen: 36

Kinderdagverblijf  
“Zonnetje SAB2”
Adres: Maria Van Hongarijelaan 78a 
Contactpers.:	Mv Ine Van Wassenhove 
Tel.: 0494/30 04 68 
E-mail: zonnetjesab2@infano.be
Aantal	plaatsen: 25

Zelfstandig onthaalouder  
“ Chez Nounou ”
Adres: Maricollendreef, 7 
Contactpersoon:	Mv Pascale Cohen 
Tel.: 02 / 465 80 28 
E-mail: nounou1082bsa@gmail.com
Aantal	plaatsen: 5
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	■ Andere formules van kinderopvang

Woon je in Brussel en ben je ingeschreven als werkzoekende bij Actiris, 
dan kan een tijdelijke oplossing aangeboden worden.

Indien u op zoek bent naar een job kan je kind op bepaalde momenten tijdens 
de zoektocht opgevangen worden, bv tijdens een sollicitatie. Indien je een job 
hebt gevonden kan je kind tijdelijk (3 maanden) opvangen worden door Actiris 
zodat je ondertussen een  nieuwe oplossing kan vinden.

Adreses:
• Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel (02/ 505 16 35)
• Ulensstraat 95, 1080 Brussel (02 / 563 21 90)
• Delaunoystraat 60, 1080 Brussel (02 / 563 24 92)
• Zuidlaan 33 100 Brussel (02 / 374 85 15)

	■ Ziekenfondsen

Een groot aantal ziekenfondsen bieden eveneens een dienst “oppas voor 
zieke kinderen»aan. Aarzel dan ook niet om inlichtingen te vragen bij de 
mutualiteit waarbij u aangesloten bent.

	■ Kinderoppas

U wenst uw kind niet toe te vertrouwen aan om het even wie. Dit is de reden 
waarom sommige organisaties voor u jonge meisjes en jongens selecteren 
die op zoek zijn naar een job. Let wel, u blijft volledig verantwoordelijk voor elk 
probleem dat zich kan voordoen, en sommige verplichtingen ten aanzien van 
de jongere moeten worden nageleefd. Meer info op de website.

	■ Au pair

Een jongere, tussen zeventien en dertig jaar, verricht kleine huishoudelijke 
taken in ruil voor huisvesting in een onthaalgezin. Het principe is eenvoudig, de 
jonge au pair maakt een keuze op een lijst van buitenlandse gezinnen die een 
aanvraag hebben gedaan. Idem wat betreft het onthaalgezin. 

Dit gebeurt meestal door tussenkomst van een agentschap gespecialiseerd 
in de plaatsing van au pairs. Dit agentschap moet de student(e) in contact 
brengen met het onthaalgezin. Dit gezin zal vervolgens voor onderdak en 
alle maaltijden moeten zorgen. In ruil hiervoor, vervult de au pair enkele 
uren de rol van kinderoppas, doet enkele uren klein huishoudelijk werk...

Meer info op de website van Werk Belgie.
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1. Uw kind en zijn gezondheid
De goede gezondheid van uw baby hangt af van heel wat elementen: 
de liefde die u geeft, voeding, slaap, preventie (inentingen) en een 
regelmatige medische opvolging.

	■ Consultatiebureau Kind en Gezin
 
Heeft u een kind jonger dan 3 jaar, dan kan u in een consultatiebureau 
terecht voor een gratis preventieve opvolging tot de leeftijd van 3 jaar: 
uw kind wordt er gemeten en gewogen, krijgt er zijn vaccinaties en zijn 
ontwikkeling wordt opgevolgd door de arts en/of regioverpleegkundige .

CONSULTATIE 
> Alcyonstraat 23 | opgelet: weldra nieuw adres!
> Contact | Kind & Gezin - lijn 078 / 15 01 00
> Dienstregeling | Inlichtingen en afspraken elke werkdag van 8 tot 20 uur.

• Pediaters
Op volgende websites kan u informatie vinden over pediaters in  
Sint-Agatha-Berchem of naburige gemeenten:
www.ordomedic.be/nl/vind-een-dokter
www.desocialekaart.be

• Het Medisch Centrum Kattebroek
Het Medisch Centrum Kattebroek is een verzorgingsteam bestaande 
uit huisartsen, kinesitherapeuten, verpleeg-sters, tandartsen, een 
psycholoog, een sociaal assistente en onthaalpersoneel.

Het Huis staat open voor alle inwoners van Berchem. Het team verzorgt 
gezinnen en houdt hierbij rekening met hun eventuele psychosociale 
problemen. Het werkt op basis van een forfaitair bedrag (het wordt 
rechtstreeks door de ziekenfondsen betaald voor de patiënten ingeschreven 
bij het Medisch Huis die op regelmatige wijze zijn ingeschreven bij een 
ziekenfonds). Het Huis werkt eveneens samen met het OCMW en de andere 
verenigingen in de gemeente. Het organiseert en neemt deel aan talrijke 
activiteiten in de gemeente die zich richten tot de jongeren.
 
Adres: Koning Albertlaan 24
Tel.: 02 / 469 10 17

Het Kind
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• De inentingen 
U kan uw kind laten inenten door uw kinderarts of huisarts of tijdens de 
raadplegingen voor zuigelingen die gratis worden georganiseerd door 
Kind & Gezin zie de vaccinatie website voor meer informatie.

• Preventie: zien, horen, de tanden, de spraak
De spraak: Men schat dat een kind zich op " correcte wijze «begint uit te 
drukken rond de leeftijd van 3 jaar. Indien u bepaalde problemen vaststelt, 
aarzel dan niet om een NKO-arts (Neus-Keel-Oor) of een logopedist te 
raadplegen.

Zien / Horen: Gezichtsstoornissen moeten vanaf zeer jonge leeftijd 
worden gevolgd door een oogarts. U kan bij Kind en Gezin een oogtest 
laten afnemen op de leeftijd van 1 en 2 jaar waarbij risicofactoren op het 
ontstaan van een lui oog worden opgespoord. 

De tanden: Ook de tanden mogen niet vergeten worden! Vanaf anderhalf 
jaar kan een kind zelf zijn tanden poetsen. De gebruikte tandenborstel is 
zacht en soepel. Een eerste bezoek aan de tandarts wordt aangeraden 
rond 2 jaar.

• Geestelijke gezondheid
Bij problemen kan u als eerste aanspreekpunt terecht bij de 
regioverpleegkundige of arts van K&G. Er is een opvoedingsspreekuur 
waar allerlei opvoedingsvragen aan bod kunnen komen waaronder eet-en 
slaapproblemen. Indien nodig kan bij ernstige problemen doorverwezen 
worden naar meer gespecialiseerde diensten. 

• Thuisapotheek
Om onmiddellijk te kunnen ingrijpen, doet men er goed aan te beschikken 
over een thuisapotheek. Deze bevat tenminste een pijnstiller voor 
kinderen, verband, kompressen, een thermometer, een antisepticum en 
een epileertangetje voor eventuele splinters. Vraag raad aan uw apotheker 
of geneesheer. Let ook op de vervaldatum van de geneesmiddelen. Gooi 
deze niet weg maar breng ze terug naar de apotheek.

2. Uw kind en zijn vrije tijd
Uw baby speelt vanaf zeer jonge leeftijd. Het ontdekt eerst zijn eigen 
lichaam en speelt met zijn handen en voetjes. Zeer snel raakt het 
gefascineerd door de veranderlijkheid van de voorwerpen die boven 
zijn wieg hangen, door de muziek van zijn rammelaar, de zachtheid 
van zijn knuffel…

Er zijn maar weinig kinderen van die leeftijd die reeds geboeid zijn 
door een sport of artistieke discipline. Kies zo mogelijk voor korte 
initiatiesessies op uiteenlopende gebieden. Probeer van uw kind geen 
tenniskampioen of een vioolvirtuoos te maken, laat hem beetje bij beetje 
de wereld ontdekken die hem omringt en laat hem opgroeien op zijn 
eigen ritme.

Speelgoed moet niet noodzakelijk duur zijn om goed te zijn. Het moet 
voldoen aan veiligheidscriteria: opgelet met spelen uitgerust met 
batterijen, met hevige kleuren die afgeven, met kleine knoppen of 
onderdelen die kunnen worden ingeslikt…

Wist u dat uw kind “kan lezen vooraleer het heeft leren lezen”?  
Vanaf de leeftijd van drie maanden kan u dit proberen en u zal versteld staan 
van de capaciteiten van uw kind. Uw kind heeft een natuurlijke aanleg voor 
boeken. Het houdt ervan ze ondersteboven te houden, erin te bijten, ze aan 
te raken en te kreuken. Maar waar een kind vooral van houdt zijn de tedere 
en liefkozende momenten dat het met u kan doorbrengen, want om te leven 
en te groeien heeft uw kind nood aan de uitwisseling van woorden, gekende  
of zelfbedachte rijmpjes en zinnen die zich aaneenrijgen al naargelang  
de opeenvolging van reële en fictieve beelden.
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	■ Gemeentelijke Nederlandstalige Openbare Bibliotheek

Uitleendienst van boeken
Adres: Kerkstraat 131 | Contactpersoon: Mv Cheyenne Vermandere 
Tel.: 02/468 02 15 | E-mail: bibliotheek@berchem.brussels 
Web: www.sint-agatha-berchem.bibliotheek.be 
Leeftijd: vanaf 3 maanden | Prijs: gratis onder de 18 jaar 
Beschrijving	van	de	activiteit: het betere prentenboek, honderden eerste 
leesboekjes aansluitend op de leesmethode in de school, jeugdboeken,  
cd-roms, internet, DVD’s, video’s, jeugdtijdschriften, luisterboeken, …

OPENINGSUREN:	
Maandag: 13u30 - 20 uur 
Dinsdag,	woensdag	en	vrijdag:	13u30 - 18 uur 	
Zaterdag: 10 - 13 uur 
Inschrijvingen:	voor iedereen met een identiteitskaart

	■ Speel-o-theek

Ludober
Adres: La Maison du Temps Libre, Dr. Ch. Leemansstraat 8 
Tel.: 0494/12 37 90  
E-mail: ludober@biblioberchem.be 
Beschrijving	activiteit:	uitleendienst van spelmateriaal. 
Prijs:	5 € /jaar - verhuur van maximum 5 spellen voor een periode van 4 weken 
Uurregeling:	woensdag van 13u30 tot 18u00 en vrijdag van 16u00 tot 18u00 
elke 4de zaterdag van de maand van 10u tot 12u

	■ Gemeenschapscentrum De Kroon
Adres: J.B. Vandendrieschstraat 19 
Tel.: 02 / 482 00 10  
E-mail: dekroon@vgc.be 
Website:	www.gcdekroon.be

	■ Week van het jonge kind
Elk jaar, rond de maand november, organiseert het gemeentebestuur  
een «Week van het Jonge Kind».
Dit initiatief heeft als doel elkaar te ontmoeten en een uitwisseling tot 
stand te brengen tussen ouders, kinderen en professionele ondersteuning.

Elk jaar worden er verschillende gratis activiteiten georganiseerd, in 
samenwerking met Berchemse partners actief in dit domein, rond de 
ontwikkeling van peuters, het waarderen van het werk van professionals 
en het bieden van opvoedingsondersteuning.
De plaatsen zijn beperkt voor alle activiteiten, snel zijn is dus de 
boodschap, zodra het programma wordt aangekondigd.

	■ Activiteiten gedurende de vrije tijd voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar 
(Vrijetijdskalender)

U vindt alle activiteiten voor kinderen vanaf 2,5 jaar in de tweetalige 
vrijetijdskalender van de gemeente Sint-Agatha-Berchem. Deze gids is 
gratis beschikbaar in de verschillende gemeentelijke diensten alsook in het 
opvangmilieu. U kan deze tevens downloaden via de gemeentelijke website. 
De gemeente Sint-Agatha-Berchem ondersteunt voortaan naschoolse 
activiteiten voor kinderen en jongeren via de Vrijetijdscheque.
Voor meer info kan u de Jeugddienst contacteren.

3. Ik ga naar school…

Op het grondgebied van de gemeente bevinden zich vijf scholen voor 
Nederlandstalig Basisonderwijs, vier van het gewone type en één van het 
buitengewoon onderwijs. Secundair onderwijs wordt aangeboden in 1 school 
van het gewone type en 1 van het buitengewoon onderwijs.

Alle info is terug te vinden op de inschrijvingswebsite. Op diezelfde 
website moet ook aangemeld worden om te kunnen inschrijven in een 
Nederlandstalige school.

	■ Gemeentelijk onderwijs 

Basisschool De Knapzak  
(kleuter en lager)
Adres: Soldatenstraat 19
Directie: Mv Carine Guldemont
Tel.:	02/465 30 97	| E-mail:	gbsdeknapzak@berchem.brussels 
Website: www.gbdsdeknapzak.be
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	■ Vrij onderwijs 

AL-JO Campus  
(kleuter en lager)
Adres: Kerkstraat 83
Directie: Mv Ilse Seynaeve
Tel.:	02 / 465 86 71  
E-mail:	secretariaat@al-jo.com

	■ Gemeenschapsonderwijs

Basisschool Zavelberg
Adres: Oscar Ruelensplein 13
Contact: Mv Liesbet Doucet
Tel.: 02/482 01 05 
E-mail:	directie@zavelberg.be 
Website:	www.zavelberg.be

	■ Secundair onderwijs

K.T.A. Zavelenberg 
Koninklijk Technisch Atheneum  
Technisch- en beroepsonderwijs
Adres: Oscar Ruelensplein 13
Directie: Mr Pieter Vielfont 
Tel.: 02/482 01 01 
E-mail:	info@kta-zavelenberg.be

	■ VGC onderwijs

Campus Kasterlinden 
(kleuter, lager en secundair onderwijs)  
Kinderen met gehoor- of gezichtsstoornissen, autisme spectrum 
stoornissen, emotionele- en gedragsstoornissen. 
Adres: Groot-Bijgaardenstraat 434
Directie	basisschool: Mv. Nathalie Dekeyser | Tel.: 02/430 67 20
Directie	secundairl: Mv. Liesbeth Holvoet | Tel.: 02/430 67 40 
Website: www.kasterlinden.be

Andere Franstalige scholen vindt u in de Franstalige versie  
van deze brochure.

VERWITTIGING
Deze gids werd opgesteld in navolging 
van de wetten, besluiten, decreten, 
omzendbrieven en reglementen in  
voege in februari 2022.

Basisschool Zavelput
Adres: Gulden Koornstraat 15
Contact: Mv An Lefever
Tel.: 02/465 44 39 
E-mail:	directie@zavelput.be 
Website:	www.zavelput.be
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