
 

Kinderkuren 

Met Kinderkuren helpt de stad de Leuvense basisscholen om 

voor en na schooltijd opvang te organiseren. KinderKuren 

organiseert tijdens de opvang ook leuke en leerrijke 

activiteiten in samenwerking met Leuvense organisaties en 

vrijwilligers. 

Opvangteam 

Telefoonnummer opvang 0497 51 625 33 

 

Vestigingsverantwoordelijke Mariam Abuzarifa 

 Mariam.abuzarifa@leuven.be 

 0497 51 31 32 

 

 

  



 

 

Medewerkers 

 

 

 

 

  

Voorstel opvangteam 

Halima Faik 

 

 

Aicha I drissi 

 

 

 

 

 

Annick Pede 

 

 

 

 

Mahnaz Saeb 

 

 

 

 

Nick Van Krunkelveldt  



 

 

Opvanguren 

dag ochtendopvang avondopvang 

maandag van 7u00 tot 8u15 van 15u35 tot 18.30u 

dinsdag van 7u00 tot 8u15 van 15u35 tot 18.30u 

woensdag van 7u00 tot 8u15 van 12u30 tot 18.30u 

donderdag van 7u00 tot 8u15 van 15u35 tot 18.30u 

vrijdag van 7u00 tot 8u15 van 15u35 tot 18.30u 

 

Schoolvrije dagen 

Schoolvrije dagen 

Woensdag 21/ September van 7u00 tot 18u30 

Maandag 03/ Oktober van 7u00 tot 18u30 

Maandag 30/ Januari van 7u00 tot 18u30 

Vrijdag 17/ Maart van 7u00 tot 18u30 

Woensdag 17/ Mei van 7u00 tot 18u30 

Vrijdag 30 juni 2023 Van 12u30 tot 18u30 

 

Er is geen opvang op zaterdag, zondag, feestdagen en tijdens 

schoolvakanties. 

Tijdens de opvanguren zijn er leuke en leerrijke activiteiten. Om deel te 

kunnen nemen, moet je je kind eerst registreren voor de activiteit. Dit 

kan van 1 september 2022 tot 18 september 2022 op de ouderzone 

: http://kinderkuren.kwandoo.com/login 

Info i.v.m. de activiteiten tijdens de opvanguren voor trimester 1. 

De activiteiten voor het eerste trimester vinden plaats tussen 03/10/2022 

en 18/12/2022. Wees er dus zeker tijdig bij! Ook zijn er 

gezinskortingen (-20%, -30%, -40%) en sociaal tarief (-80%).  Neem hiervoor 
contact op met Mariam ABUZARIFA. 

Praktische informatie 

De school schrijft jouw kind(eren) automatisch in bij Kinderkuren. 

Daarvoor moet je niets doen. 

Informatie over prijs, betaling, fiscale attesten, huishoudelijk 

reglement, … vind je terug op deze website: www.leuven.be/Kinderkuren  

Heb je vragen? Contacteer de vestigingsverantwoordelijke. 

http://kinderkuren.kwandoo.com/login
https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/2535/1662471653_FlyerTRIM1Mozaiek.pdf
http://www.leuven.be/Kinderkuren


 

 

Ouderzone 

Via www.kinderkuren.be kan je inloggen in jouw persoonlijke ouderzone van 

Kinderkuren. Op deze plek kan je inschrijven voor activiteiten, jouw 

rekeningen bekijken, de persoonlijke vragenlijst van jouw kinderen 

invullen, contactgegevens aanpassen, … 

http://www.kinderkuren.be/

