


vzw Kinderopvang 
Schoten KIOS

Contactgegevens:
(03) 680 27 76 
kios@schoten.be
www.schoten.be/huis-van-het-kind/
kinderopvang/voor-en-naschoolse-opvang

Wat?
KIOS vzw organiseert voor je kinderen van 2,5 

tot en met 12 jaar voor- en naschoolse opvang 

in de verschillende Schotense basisscholen.

Doelgroep?
2,5 jaar – 12 jaar

Wanneer?
Alle schooldagen voor- en nabewaking, 

op woensdag enkel voorbewaking

Waar?
De opvang gaat door in de scholen zelf

Prijzen?
1ste Uur van de opvang: 2 euro  

Vanaf 2de uur: 1 euro per half uur

Joepie, een 
nieuw (voor)jaar 
vol bruisende 
schoolvakanties!
De boekentas kan weer even aan de kant en de wekker wordt verzet 

want het is vakantie! Samen met heel wat partners organiseren we in de 

gemeente Schoten tal van buitenschoolse activiteiten. Naast het voor- en 

naschoolse aanbod is er ook in de krokus-, paas- en zomervakantie een leuk 

vrijetijdsaanbod. Hou je van wat actie en mag het lekker avontuurlijk zijn? 

Of zit er een knutselkriebel verstopt in jou? Er is voor ieder wat wils dus duik 

in onze folder om het aanbod te ontdekken en de vakantie vorm te geven.

Wij wensen je alvast veel speelplezier!

Veel jeugdige groetjes

Dienst Jeugd en Gezin 
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De Speelvogels 

Contactgegevens:
0495 54 84 37
vragen@de-speelvogels.be
www.de-speelvogels.be

Wat?
Knotsgekke thema’s, wilde fantasie en magisch 

spel zorgen voor een onvergetelijke vakantie bij De 

Speelvogels. Ze organiseren themakampen (zonder 

overnachting) voor kinderen vanaf 2,5 jaar in een 

warm en veilig kader waar iedereen zichzelf kan zijn.

Doelgroep?
2,5 jaar - 10 jaar

Wanneer?
Krokus- en paasvakantie

Zomervakantie

Inschrijven per dag mogelijk

Waar?
Campus Kajee, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten

Prijzen?
28 euro per dag

Koraal vzw

Contactgegevens:
03 232 97 72, 

03 658 42 74 (tijdens vakanties),

info@koraal.be 

www.koraal.be

Wat?
Speelplein Horst is een vakantiespeelplein in een 

groene en avontuurlijke omgeving met begeleiding 

door gevormde animatoren. De kinderen krijgen de 

kans om hun eigen speelagenda samen te stellen.

Doelgroep?
3 jaar - 14 jaar

Wanneer?
Krokus- en paasvakantie

Zomervakantie 03/7 - 25/8 

(met uitzondering van feestdagen)

Waar?
Speelplein Horst - Horstebaan 14, 2900 Schoten

Prijzen?
Inschrijven voor hele dagen of voor de namiddag.

Prijs beschikbaar op website.
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HEYO vzw

Contactgegevens:
09 210 80 00
www.heyo.be
info@heyo.be

Wat?
De Heyo vakantiekampen groeien met je mee. 

Met of zonder overnachting. Dichtbij of iets 

verder. Avontuurlijk of creatief. Met dieren of met 

kookpotten. Je vindt bij hen gegarandeerd het 

vakantiekamp dat op je lijf geschreven is.

Doelgroep?
3 jaar - 18 jaar

Wanneer?
Krokus- en paasvakantie 

Zomervakantie 03/07 - 25/08

(met uitzondering van feestdagen)

Waar?
Basisschool Bloemendaal. Paalstraat 309, 2900 Schoten

Prijzen?
Vakantiekamp zonder overnachting in Schoten: 

Kleuter: 145 euro/kamp, 

Lagere school: 154 euro/kamp

Studijo BOS

Contactgegevens:
www.studijobos.com  

studijobos@gmail.com

Wat?
Kinderen van nu zitten al te vaak binnen, gekluisterd aan 

een scherm, op school urenlang al zittend tussen vier 

muren. De filosofie van Studijo Bos is om dit jong geweld 

opnieuw meer in het bos te laten spelen, de draad met de 

natuur weer op te pikken. Hun fantasie laten gebruiken 

en zelf te laten ontdekken en bepalen hoe ze spelen. 

10% van de  plaatsen behouden we voor 

kinderen met een verstandelijke beperking. 

Kleinschaligheid is belangrijk.

Doelgroep?
Lagereschoolleeftijd (1ste – 6de leerjaar)

Wanneer?
Krokusvakantie: 1-2-3de leerjaar 

Paasvakantie week 1: 1-2-3 de leerjaar

Paasvakantie week 2: 4-5-6 de leerjaar

Zomervakantie 10/7 – 14/7: 4-5-6 leerjaar 

Zomervakantie 31/7 – 04/8: 1-2-3 leerjaar

Waar?
In een Bos, struikenlei 23, Schoten

Prijzen?
150 euro per week

www.facebook.com/StudijoBos

www.instagram.com/studijobos

76



Skillz vzw

Contactgegevens:
www.skillz.be

info@skillz.be

Wat?
Skillz vzw organiseert creatieve en technologische 

vakantiekampen voor uitvinders en kunstenaars 

tussen 8 en 14 jaar. Dit voorjaar staan onder 

andere Minecraft, Programmeren, Fashion en 

Content Creation op het programma.

Doelgroep?
8 jaar - 14 jaar

Wanneer?
Paasvakantie

Zomervakantie 03/7 – 25/8 

(met uitzondering van feestdagen)

Waar?
Sint Michiels college

Papenaardekenstraat 53, 2900 Schoten

Prijzen?
Prijs beschikbaar op de website.

Thrillcampz

Contactgegevens:
0491 75 51 42

info@thrillcampz.be

www.thrillcampz.be 

Wat?
Kinderen moeten zich tijdens hun schoolvakantie vooral 

kunnen amuseren! Thrillcampz biedt verschillende 

themakampen aan: voor ieder wat wils! Met hun kampen 

willen ze meer betekenen dan ‘kinderopvang’. Door 

aangepaste activiteiten aan elk kamp, willen ze elke 

deelnemer een unieke ervaring geven! Het hele jaar door 

zoeken ze vernieuwende en originele kampen die je 

nergens in de buurt vindt: van gamen tot snowboarden! 

Doelgroep?
4 jaar – 16 jaar

Wanneer?
Krokus- en paasvakantie

Zomervakantie 03/7 – 31/8

Waar?
Verschillende locaties: 

Gym Sportcentrum, Alice Nahonlei 2, 2900 Schoten

Campus Kajee, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten

Prijzen?
145 euro - 360 euro  
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Academie Schoten 
Beeld Muziek 
Woord Dans

Contactgegevens:
03 685 02 56

www.schoten.be/academie – academie@schoten.be

Wat?
Zin in een week vol creativiteit en plezier? Welkom 

aan boord voor een onvergetelijk avontuur! We gaan 

op wereldreis en duiken de teletijdmachine in. We 

ontdekken heerlijke muziek, dans en kunst van vroeger 

en nu.  We zingen en springen, toveren kunstwerken 

uit het niets, acteren, dansen en lachen. Vul jouw koffer 

met jouw dromen en talenten en heel veel goesting!

Doelgroep?
1ste - 6de leerjaar basisonderwijs + 

eerste graad secundair

Wanneer?
Zomervakantie 21/8 - 25/8

Waar?
Academie Schoten, 

Campus Podium

Jozef van Craenstraat 4

2900 Schoten

Prijzen?
85 euro - 100 euro voor de volledige week

Academie Schoten,

Campus Beeld

Vordensteinstraat 47

2900 Schoten

Grabbelpas en 
SWAP Schoten
Contactgegevens:

Dienst Jeugd en Gezin, 

Sint-Cordulaplein 1/2, 2900 Schoten

03 685 19 18

Online inschrijven: jeugdschoten.recreatex.be

Wat?
Tijdens de schoolvakanties organiseert de dienst 

jeugd en gezin leuke Grabbelpas- en Swap-

activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 15 jaar. 

Elke vrijdag staat er een uitstap op het programma.

Mogelijk om in te schrijven voor aparte dagen 

of halve dagen (enkel voormiddag).

Doelgroep?
Grabbelpas: 4 jaar – 11 jaar

SWAP: 12 jaar – 15 jaar 

Wanneer?
Krokus- en paasvakantie
Zomervakantie  03/7 - 07/7, 17/7 - 21/7, 
24/7 - 28/7, 07/8 - 11/8, 14/8 - 18/8
(met uitzondering van feestdagen)

Waar?
Gemeentepark Schoten:

Het Park-iet, Kasteeldreef 42, 2900 Schoten

Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61, 2900 Schoten

Prijzen?
10 euro/dag

5 euro/halve dag

Bij uitstappen kan deze prijs afwijken.
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Wanneer?
Sportkampen:

Krokus- en paasvakantie

Zomervakantie 03/07 – 07/7, 10/07 – 14/7, 

31/07 – 04/8, 21/08 – 25/8, 28/08 – 31/8

G-Zapp-Sport: 11/4 - 14/4 en 16/8 - 18/8

Tienerwerking: 03/7 - 07/7, 31/7 - 04/8

Waar?
Sportkampen en tienerwerking:  

Sporthal De Zeurt, Eksterdreef 6, 2900 Schoten 

G-Zapp-sport:  

Sporthal Vordensteyn, Vordensteinstraat 76, 2900 Schoten

Prijzen?
Hele dagen, per week 

• Inwoner Schoten: 90 euro

• Niet-inwoner Schoten: 110 euro 

Halve dagen, per week (enkel voor 4-5 jarigen mogelijk)

• Inwoner Schoten: 50 euro

• Niet-inwoner Schoten: 60 euro 

5 euro korting indien deelgenomen in 2022. 

Sportdienst 
Schoten

Contactgegevens:
Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten 

03/680 10 70, sportdienst@schoten.be 

Online inschrijven: webshopschoten.recreatex.be

Wat?
Een hele week dansen, balsport, zwemmen of gewoon 

zappen van sport naar sport? De gemeentelijke sportdienst 

organiseert toffe sportweken met voor elk wat wils.

Naast de sportkampen en tienerwerking is er 

ook G-Zapp-sport voor iedereen met een

motorische of verstandelijke beperking.

We leven ons uit in verschillende sporten

zoals basketbal, kinball, dans, voetbal,

gymnastiek… Op vrijdag gaan we zwemmen!

Opmerking: G-Zapp-sport wordt georganiseerd in

samenwerking met Recreas, de sportfederatie 

voor recreatief aangepaste sporten.

Doelgroep?
Sportkampen: 4 jaar – 12 jaar

G-Zapp-sport: 6 jaar – 14 jaar

Tienerwerking: 12 jaar – 15 jaar
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UiTPAS Van Polder tot Kempen

Ken je UiTPAS al?
UiTPAS is een spaarkaart. Je spaart punten 

wanneer je deelneemt aan cultuur-, sport- 

en jeugdactiviteiten. Je gespaarde punten 

kan je daarna omruilen voor allerlei leuke 

omruilvoordelen. Heb je het financieel 

moeilijk? Dan is er voor jou de UiTPAS 

aan kansentarief. Daarmee krijg je 80% 

korting als je deelneemt aan activiteiten 

in de regio Van Polder tot Kempen.

Wie heeft recht op een 
UiTPAS aan kansentarief? 

Indien je recht hebt op een verhoogde 

tegemoetkoming, een attest hebt van 

schuldbemiddeling, of een geldig 

doorverwijzingsattest van sociale dienst 

bezit, heb je recht op een UiTPAS aan 

kansentarief. Ben je niet zeker of je 

in aanmerking komt? Neem gerust 

contact op via uitpas@schoten.be. 

Waar koop ik mijn UITPAS? 
UiTPAS is te koop aan het UiTPUNT, de 

bibliotheek en het bibliotheekfiliaal Deuzeld. 

Breng je identiteitskaart of Kids-ID zeker 

mee. Voor het kansentarief heb je ook een 

attest van verhoogde tegemoetkoming 

of schuldbemiddeling nodig.

Voor een UiTPAS betalen -18 jarigen 

€ 2. De UiTPAS met kansentarief kost 

€ 1. Bij aankoop krijg je meteen een aantal 

leuke welkomstvoordelen cadeau!

Hoe gebruik ik mijn UiTPAS? 

Zie je dit logo bij een 

activiteit staan? Dan is het 

een UiTPAS-activiteit! Dat 

betekent dat je met je UiTPAS punten kan 

sparen bij deelname aan deze activiteit. 

Pashouders met kansentarief krijgen 80% 

korting bij inschrijving. Hou je pasnummer 

dus zeker klaar wanneer je inschrijft. 

Meer informatie:
UiTPUNT

Sint-Cordulaplein 13

2900 Schoten

uitpas@schoten.be

www.schoten.be/uitpas 

Openingsuren:

Ma: 10u – 13u

Di: 10u – 13u

Wo: 10u – 17u

Do: 10u – 13u en 17u – 20u 

Vr: 10u – 13u
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www.schoten.be/vakantiewerking


