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Boevriepoortje



Opvang bij Boevriepoortje

Hoe werkt het Boevriepoortje ?
Groepsopvang Boevriepoortje is één van de groepsopvanglocaties die georganiseerd 
wordt door 3 samenwerkende onthaalouders. Deze opvang bevindt zich in het hart 
van Brugge in het historische Boeverieklooster. De kinderen spelen er zoveel mogelijk 
buiten in de prachtige tuin die tal van ontdekkingsmogelijkheden biedt.

De opvang hecht belang aan een persoonlijke band tussen onthaalouder, ouder en 
kind en streeft naar een hechte band met elk kind. Het ritme en de eigenheid van elk 
kind staat centraal. Vrij spel wordt afgewisseld met activiteiten op maat van de kinde-
ren: tekenen, stempelen, dansen, zingen,...

Eten wordt er ter plaatse vers klaargemaakt. Er wordt rekening gehouden met allergie-
en en voorkeuren van de ouders vormen een uitdaging, maar geen probleem.

Voor wie ?
Boevriepoortje biedt groepsopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Dagelijks worden 
er maximum 18 kinderen opgevangen. 

Opvanguren
De opvanguren zijn van maandag tot en met donderdag van 06u30 tot 18u30.  Op 
vrijdag is er opvang van 06u30 tot 17u00. Boevriepoortje biedt ook opvang tijdens de 
schoolvakanties.

Prijs
Je betaalt voor elke dag dat je kind in de opvang aanwezig is. Deze prijs hangt af van het 
gezinsinkomen en staat op het attest inkomenstarief. Dit attest moet je voor de start 
van de opvang aanvragen via mijn.kindengezin.be.
Heb je hulp nodig om dit attest aan te vragen? Neem dan contact op met ons of met de 
dienst voor onthaalouders.

Ondersteuning
Groepsopvang Boevriepoortje is aangesloten bij de Dienst voor Onthaalouders. Ze krij-
gen dagelijkse begeleiding en ondersteuning vanuit deze dienst.

Hoe dien ik een opvangaanvraag in? 
 
Boevriepoortje is aangesloten bij de Dienst voor Onthaalouders bij Welzijnsver-
eniging De Blauwe Lelie.  Een aanvraag indienen doe je via een online aanvraag-
formulier. 

1.  Ga naar www.deblauwelelie.be
2. Klik op de knop “Opvang aanvragen”
3. Vul het volledige aanvraagformulier in
4. Controleer je gegevens en verstuur je aanvraagformulier. 
 Je krijgt via e-mail een detailoverzicht van je aanvraag.

Heb je hulp nodig om opvang aan te vragen?  
Neem dan contact met ons op: T 050 32 75 55


