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Voorwoord 
 

Beste lezer, 
 
 
2021 zal ongetwijfeld de annalen ingaan als het tweede jaar van de coronapandemie. 
Onze werking werd zowat heel het jaar bepaald door de maatregelen die we namen 
in de bestrijding van de pandemie, het werken met mondmaskers, monitoren van 
luchtkwaliteit, door het schakelen en het beperken van doelgroepen, door eindeloze 
discussies rond al dan niet vaccineren… 
 
We zagen regelmatig groepen sluiten en in quarantaine gaan omwille van 
besmettingen, medewerkers werden ziek, weer anderen verloren geliefden aan 
corona. Gelukkig zagen we dat naar gelang meer en meer mensen zich lieten 
vaccineren de pandemie stilaan aan kracht verloor en het “normale” leven stapje bij 
stapje herwonnen kon worden. Stilaan winnen we… 
 
Ondanks de pandemie zagen we in de loop van 2021 onze kinderaantallen terug 
toenemen ten opzichte van het voorgaande jaar. In de mate van het mogelijke 
zochten we manieren om de ons toevertrouwde kinderen een fantastische tijd te 
bezorgen en dankzij de financiële crisissteun van de overheid lukte het ons om niet 
financieel kopje onder te gaan door de lagere bezetting. 
 
We reorganiseerden ons aanbod om met inzet van busvervoer toch 
zomeruitstappen te kunnen organiseren en zochten naar manieren om ook een 
aanbod van externe partnerorganisaties te kunnen realiseren. 
 
Ik wil dan ook in dit voorwoord mijn eindeloze bewondering en appreciatie 
uitspreken voor heel het team van De Buiteling, die in -alweer- een erg moeilijk 
jaar hun rug rechtte en onze werking verder deed groeien en bloeien. 
 
En u, beste lezer, wil ik bedanken voor uw interesse in onze werking, en om 
ook in 2021 te supporteren voor kwalitatieve kinderopvang ! 
 

Geert Meys 
Directeur De Buiteling vzw 
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Missie 
 
 
 

“De Buiteling vzw vertrekt vanuit de overtuiging dat het belangrijk is dat 
iedereen kansen krijgt om zich te kunnen ontwikkelen en maatschappelijk iets 

te kunnen betekenen. 
 

Het is binnen dit kader dat De Buiteling vzw zijn activiteiten ontplooit in een 
grootstedelijke context. 

 
De Buiteling vzw biedt kwalitatieve opvang aan alle kinderen van ouders die 

werken, op zoek zijn naar werk of omwille van pedagogische of sociale redenen 
opvang zoeken. 

 
In die optiek werken we steeds aanvullend en in het verlengde van de school. 
We bieden kinderen een warme, veilige en stimulerende vrijetijdsomgeving.” 



JAARVERSLAG De Buiteling 2021 - 5  

Werking 
 

De Buiteling biedt buitenschoolse opvang aan voor en na de schooluren, op 
snipperdagen en tijdens de vakantieperiodes. De Buiteling is erkend door Kind en 
Gezin voor al haar werkingen. 

 
In Brussel wordt opvang georganiseerd voor maximaal 120 kinderen in locatie 
“Kogel”, voor maximaal 110 kinderen in locatie in “MaBo”, voor maximaal 60 
kinderen in locatie “Sint Joris” en als IBO voor 42 kinderen en als LDBO (lokale 
dienst) voor 10 kinderen in locatie “Nieuwland”. 
De werkingen “Kogelstraat”, “MaBo” en “Sint Joris” worden gefinancierd met Kind 
en Gezinmiddelen en de IBO-werking “Nieuwland” met VGC-middelen. De lokale 
dienst wordt eveneens betoelaagd via Kind en Gezin. 
De Buiteling werkt hiervoor intensief samen met de kinderen en de ouders, en met 
drie kleuter- en basisscholen uit de buurt : Sint Joris/Nieuwland, Maria Boodschap 
en De Kleurdoos en de Brede Schoolprojecten “Buiten de Lijntjes” en “Nieuwland”. 

 
 

In Sint Joost ten Node wordt opvang voorzien door IBO De Buiteling Sint Joost. We 
organiseren door Kind en Gezin erkende en gefinancierde opvang voor maximaal 
83 kinderen op twee locaties. De locatie “Grensstraat 18” biedt opvang aan 
maximaal 44 kinderen, de locatie “Grensstraat 67” biedt opvang aan maximaal 39 
kinderen (83 ’s ochtends) 
IBO De Buiteling Sint Joost werkt nauw samen met basisschool Sint Joost een Zee, 
het gemeentebestuur Sint Joost ten Node en Bredeschoolproject “Sint Joost”. 

 
De omkadering van de kinderen wordt verzekerd door een 40-tal gekwalificeerde 
begeleiders. Elk team wordt begeleid door een locatieverantwoordelijke. Zij 
worden ook ondersteund door 3 stafleden, twee administratief medewerkers en 3 
logistiek medewerkers die instaan voor administratie, logistiek, preventie en 
personeelsmanagement. De organisatie wordt geleid door de directeur samen met 
het bestuur. 
Daarnaast zet De Buiteling in op sociale tewerkstelling, opleiding en versterking 
van maatschappelijk engagement via vrijwilligerswerk.  
Ons vaste team begeleiders wordt aangevuld met (nog) niet gekwalificeerde 
begeleiders in opleiding. Deze laatsten volgen na een eventueel taaltraject de 
basisopleiding “Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang”. 
Al onze begeleiders in opleiding worden aangemoedigd zich te laten screenen om 
zodoende het “Ervaringsbewijs” te behalen en vervolgens de opleiding 
“Kindbegeleider” te volgen in het volwassenenonderwijs. 
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We begeleiden quasi permanent stagiairs van de opleidingen Kindbegeleider en 
Jeugd-en Gehandicaptenzorg in het reguliere secundair onderwijs en via 
volwassenonderwijs. Ook hogeschoolstudenten van de richtingen Sociaal Werk, 
Pedagogie van het Jonge Kind en Kleuteronderwijs kunnen bij ons terecht voor 
Brusselse praktijkervaring. 
Daarnaast wordt de tewerkstelling van 2 medewerkers met een arbeidsbeperking 
ondersteund met een VOP premie. 
Ten slotte zet De Buiteling ook tijdens alle vakantiewerkingen en doorheen het 
jaar gemotiveerde jonge vrijwilligers in die we op die manier willen stimuleren om 
een opleiding in de sector aan te vatten of een animatorenattest te behalen. 

 
De Buiteling wordt financieel en materieel ondersteund door het Actiris, Kind en 
Gezin, VGC Welzijn, VDAB, de gemeente Sint Joost ten Node en het Sociaal Fonds 
van PC 331. 
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Missie en Visie (samenvatting van de pedagogische visietekst) 

Pedagogische missie 
 

De Buiteling organiseert haar werkingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
met IBO’s in Brussel Centrum en Sint Joost ten Node. 
In onze werkingen kiezen we bewust voor de ontmoeting van kinderen, ouders en 
medewerkers met verschillende achtergronden. De Buiteling engageert zich om 
voor iedereen een thuisgevoel te creëren. 

 
De Buiteling is een Nederlandstalig initiatief dat kwaliteitsvolle opvang organiseert 
voor kinderen die schoollopen in het kleuter- en basisonderwijs binnen de 
Brusselse vijfhoek en Sint Joost ten Node. De Buiteling speelt uitdrukkelijk in op de 
lokale realiteit waarbij ouders tevens een beroep kunnen doen op buitenschoolse 
opvang om andere redenen dan arbeid. 
Iedereen is welkom! 
De toegankelijkheid kan dus zowel te maken hebben met financiële als culturele 
aspecten. 

 
De Buiteling organiseert de opvang met een zeer diverse ploeg van medewerkers. 
De Buiteling ziet diversiteit als een meerwaarde en hecht veel belang aan de 
participatie van de medewerkers. Dankzij deze diversiteit en de meertaligheid van 
de medewerkers schakelen wij hen in als bemiddelaars om op deze manier de 
communicatie met ouders te vergemakkelijken. 
De Buiteling werkt samen met de buurtorganisaties. Dit om een nog betere 
dienstverlening te kunnen garanderen en om de drempel naar onze 
dienstverlening te verlagen. 

 
 

Pedagogische visie 
 

De Buiteling is een plek waar elk kind zich thuis kan voelen, experimenteren en 
ontwikkelen op zijn eigen tempo in een veilige en warme sfeer. Een warm en 
uitdagend klimaat vind je bij ons terug in de aankleding van de ruimtes en het 
spelaanbod. Een spelaanbod dat vernieuwend durft te zijn en vol variatie zit. Een 
spelaanbod dat bepaald en samengesteld wordt door de kinderen zelf, in 
samenspraak met de begeleiders. We vergeten hierin zeker niet de allerkleinsten 
en de opgroeiende tieners ! 
De Buiteling garandeert de fysieke en emotionele veiligheid van de kinderen. 
Onze structuur en duidelijke omgangsvormen/grenzen (voor kinderen en 
begeleiders) worden vastgelegd met het oog op veiligheid en om het sociaal 
verkeer in goede banen te leiden. Een goed uitgebouwde structuur geeft ons de 
gelegenheid om de dagdagelijkse werking vlot te organiseren. 

 
De Buiteling creëert een omgeving die uitdagend en stimulerend is. Dit 
resulteert in het aanbieden van leeftijdsgerichte ateliers. Samen met de 
begeleiders en vanuit de observaties van de kinderen bedenken we activiteiten. Wij 
respecteren de vrije keuze van het kind, wat niet wegneemt dat er altijd een 
spanningsveld zal optreden tussen de vrije keuze van het kind en onze structuur. 
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Wij zorgen ervoor dat de vrije keuze en een goede werking/de veiligheid 
gevrijwaard blijven. Zo kunnen de kinderen kiezen tussen een eigen of 
partneratelier of vrij spel. Kinderen kunnen zelf het initiatief nemen. Wij 
begeleiden kinderen in hun proces naar zelfstandigheid door hen inspraak te geven 
en in te spelen op hun leefwereld. Hierbij vertrekken we vanuit het welbevinden en 
de betrokkenheid van de kinderen. 

 
De Buiteling stimuleert kinderen om hun zelfvertrouwen en het vertrouwen in 
anderen te vergroten. Wij stimuleren zowel kinderen als medewerkers om hun 
persoonlijke en sociale competentie te ontwikkelen en te verhogen, want wij 
geloven in een groeiproces dat voor iedereen positief is. Wij streven ernaar om een 
klimaat te creëren waar er ruimte is voor persoonlijke aandacht. Onze basishouding 
is liefdevol en respectvol. In De Buiteling wordt er ruimte en tijd gecreëerd om naar 
kinderen, ouders en medewerkers te luisteren, maar ook om samen met elkaar te 
kunnen spelen, werken en praten. We willen verbondenheid creëren, zodat het 
welbevinden en de betrokkenheid van eenieder wordt vergroot. 

 
De Buiteling maakt deel uit van het totale opvoedingsproces waar wederzijds 
vertrouwen en gelijkwaardigheid essentieel zijn. Opvoeden voor ons, is een 
leerproces voor zowel de kinderen als ouders en medewerkers. 

 
De Buiteling gebruikt als gemeenschappelijke taal het Nederlands. Wij kiezen 
hiervoor om de goede communicatie te bevorderen en om de kinderen te 
stimuleren in het gebruik van het Nederlands. Alle activiteiten gebeuren in het 
Nederlands. Daarnaast heeft De Buiteling respect voor alles wat het kind beleeft 
en hiermee bedoelen we ook belevingen in zijn eigen moedertaal. Wij erkennen de 
moedertaal van de ons toevertrouwde kinderen als een essentieel onderdeel van 
hun identiteit ! 
Spelplezier en welbevinden is voor ons absoluut prioritair op een strikte houding 
ten opzichte van het taalgebruik. 
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Werking Kogelstraat 
 

IBO De Buiteling – Kogelstraat °2006 
Kogelstraat 29 te 1000 Brussel 
Erkend Initiatief Buitenschoolse Opvang 

 
Capaciteit : 120 kinderen 
Aanbod : ochtendopvang, avondopvang, woensdagnamiddagopvang, snipperdagen 
en vakantieopvang 
Partnerscholen : De Kleurdoos  
Personeelsploeg : 11 begeleiders en begeleider in opleiding, omkadering door één 
lokaal verantwoordelijke 

 
 
Dagelijkse werking 
Na school worden de kleuters door één kleuterjuf naar het IBO gebracht en worden 
ze verwelkomd door de kleuterbegeleiders van de Buiteling. De kinderen van 6+ 
komen per klas naar beneden in de refter. Beiden leeftijdsgroepen beginnen aan de 
opvang met een rustig eetmoment. Om het eetmoment rustig te laten verlopen 
worden de kleutergroepen in 3 verdeeld. ( 1ste, 2e en 3e kleuterklas). Na het 
eetmoment spelen alle kinderen buiten op de speelplaats en worden de ateliers 
opgestart. Er zijn ateliers die gegeven worden door de begeleiders en externe 
ateliers waarvoor we samenwerken met partners. In het aanbod maken we een 
onderscheid tussen open en gesloten ateliers waar kinderen zich voor moeten 
inschrijven. Dagelijks bieden we ook de mogelijkheid aan de kinderen om hun 
huiswerk te maken.  
Bij de start van het nieuwe schooljaar organiseerden we een opendeurdag waarbij 
ouders voor een gezellig thee en koffiemoment uitgenodigd waren om het 
activiteitenaanbod van de Buiteling te leren kennen. Dit gebeurde in samenwerking 
met de Kleurdoos en Brede school Buiten de Lijntjes. 
 
Interne ateliers 

- Maandag: juwelen maken ( 2 , 3e kleuterklas)/ pompons maken ( 6+) 
- Dinsdag: ritmisch bewegen ( 2e, 3e kleuterklas) 
- Happy woensdag: kookatelier (6+) /knutselen ( 3e kleuterklas)/ Uitstap 

museum (2x per maand) 
- IBO league: één keer per maand organiseert De Buiteling Sint-Joost een 

voetbaltoernooi voor alle opvanglocaties van de Buiteling (1 woensdag  per 
maand) 

- Donderdag: kleuterturnen/ voetbalatelier (6+) 

Onze begeleiders zorgden wekelijks voor een ruim aanbod van activiteiten voor de 
kinderen van de Buiteling. We vinden het heel belangrijk dat de ateliers die gegeven 
worden nauw aansluiten bij de leefwereld van onze kinderen.  Regelmatig toetsen de 
begeleiders de interesses van de kinderen. Dit gebeurt door een informeel gesprek 
of observatie tijdens een begeleid of een vrij spel. Bij interne ateliers die gegeven 
worden door onze begeleiders is er geen verplichting om elke week te participeren. 
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Het zijn open ateliers waarin kinderen kunnen proeven en ontdekken waarin ze goed 
zijn en waarin ze een uitdaging vinden. We maken ons aanbod zo divers mogelijk om 
de kinderen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. 
 
Externe ateliers en samenwerkingen 

 
 
 
Omdat corona al veel roet in het eten had gegooid in het jaar 2020, probeerden we 
als IBO een nieuw en ruim naschools aanbod te creëren. Om dit te verwezenlijken 
hebben 3 locatieverantwoordelijken van Nieuwland, Kogel en MaBo nauw 
samengewerkt met externe partners zoals Sportwerk Vlaanderen, BBA, BBJJA en 
brede school Buiten de Lijntjes. 
Brede school Buiten de lijntjes was een belangrijke partner voor locatie Kogel als 
faciliterende verbinder. Tijdens het inschrijvingsmoment op onze opendeurdag 
zorgde de brede school coördinator dat ouders zich meteen bij ons konden 
informeren over ons naschools aanbod en welke documenten ze nodig hadden om 
zich in te schrijven bij de Buiteling. Zo bracht ze ons ook in contact met nieuwe 
partners, onder andere met hogeschool Erasmus voor het project Broll.  

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

 G 
 KINDERBOKS 

MET BBA 
16:20-17:00 

3j-5j en 6-8j 
17:00-18:00 

9+ 

b 
JIU-JITSU 
MET BBJJA 
15:30-16:30 

5j-6j 
 

HAPPY 
WOENSDAG 

 14:00 – 16:00 
*kook-
atelier* 

*sport en 
spel* 

*crea* 
*uitstap* 

M 
DANS 

MET GUY 
16:15-17:15 

6+ 

S 
 

MUURKLIMMEN 
MET JES 

16:45 – 17:45 
9+ 

  

 b 
CROSSFIT/VOETBAL 

MET MORAD 
16:15-17:15 

6+ 

U 
ELECTRO KIDS 

MET TOM 
13:30 – 15:30 

U 
BEATBOX 

MET 
FOOTBOX-G 
16:15-17:15 

6+ 

G 
KINDERBOKS 

MET BBA 
16:00-17:00 
3j-5j en 6-8j 
17:00-18:00 

9+ 

 

C 
YOGA 

MET GUY 
16:15-17:15 

 

G 
KINDERBOKS 

MET BBA 
16:00-17:00 
3j-5j en 6-8j 
17:00-18:00 

9+ 

ATELIERS MET INSCHRIJVING 
OKTOBER – DECEMBER 2021 

DE BUITELING KOGEL 
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Project Broll 
Een artistiek project waarin 9 kinderen van Kogel zich elke woensdag kunnen laten 
tonen tijdens een creatief spel. Met veel enthousiasme werkten de kinderen samen 
met andere doelgroepen (studenten van de hogeschool, bejaarden, vrijwilligers,…) 
aan nieuwe concepten in de kunstwereld. De kunstwerken worden op 14 mei 2022 
tentoongesteld op de Zinnekeparade. 
 
Groene Brigade 
De speelplaats op Kleurdoos wordt op dit moment gerenoveerd dankzij een 
impulssubsidie Buitenspel VGC van 100.000 euro.  De grote oppervlakte van de 
speelplaats is het Blauw- Groene netwerk niet ontgaan , concreet wil men de 
speelplaats vergroenen en verduurzamen door groene elementen in te brengen, een 
moestuin aan te leggen met eetbaar groen en te werken rond de opvang van water. 
Deze subsidie werd toegekend op voorwaarde dat dit groen ook mee eigendom werd 
van de gebruikers van de speelplaats en van de buurt. Zo werd er een ploeg gevormd 
met verschillende partners, met onder andere de Buiteling Kogel, die graag willen 
samenwerken aan dit project. Samen met de school beheren, verzorgen en oogsten 
we samen om de plannen van de groene Brigade te verwezenlijken. 
 
Fietsproject samenwerking: pro velo, Cyclo, VGC sportwerk, Brede school Buiten 
de lijntjes 
In mei 2021 organiseerden de 3 IBO’s (Nieuwland , Kogel en Mabo) een fietsproject, 
verspreid over 4 fietswoensdagen. Het doel was om fietsen te promoten en het terug 
hip te maken bij de kinderen om zelf meer met de fiets naar school te komen.  
Op de 4 woensdagen werden er verschillende fietsparcours opgesteld waarbij 
kinderen uitgedaagd werden. Op een ludieke manier konden ze hun fietsvaardigheid 
testen en verbeteren.  De laatste woensdag organiseerde Pro velo een parade waarin 
de kinderen massaal door Brussel fietsten. Het was één groot feest in de Moutstraat. 
Daarin verzamelden al onze partners  alle activiteiten  van de 3 voorbije woensdagen 
zoals;  fietsen op de gekke fietsen, de Smoothie Bike, fietsparcours van VGC en pimp 
je fiets. 
 
Opleidingen en Vormingen Begeleiders 
Opgroeien in Brussel 
Omdat we het als organisatie heel belangrijk vinden dat onze begeleiders hun 
competenties blijven ontwikkelen worden ze ingeschreven in workshops van 
Oproeien in Brussel. Dit zijn een aantal thema’s waar onze begeleiders mee aan de 
slag zijn gegaan het voorbije schooljaar. 

- Oog voor verontrusting 
- De stad is een prentenboek 
- IBO in beweging 
- Welkom in Spelgië 

De opleidingen helpen de begeleiders beter te worden in hun job en mee te 
evolueren in Brussel als diverse stad met de steeds veranderende context waarin ze 
hun job uitoefenen. 
 
Citizenne 
Team Kogel genoot van een training van Citizenne genaamd “wat is jouw talent”. Via 
een brede waaier aan leuke en creatieve oefeningen brachten we in kaart waar elk 
teamlid goed in is, wat energie geeft en waar de ambities liggen. Er werd ruimte 
gemaakt om te onderzoeken hoe deze talenten ruimte kunnen krijgen binnen de 
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Buiteling. Het is belangrijk dat onze interne ateliers met een passie en liefde worden 
gegeven aan de kinderen. Daarom is het belangrijk om in te zetten op talenten. Dit 
geeft een hoog zelfvertrouwen, laadt de batterijen op en levert betere 
werkresultaten. 
 
Vakantiewerking 2021 samenwerking VGC sport 
Aanbod:  
Kleuters  6+  1ste en 2de leerjaar  6+  vanaf 3de leerjaar  
-Minisport: multimove = 
aandacht voor motoriek   
en mogelijk om 
bewegingsthema aan te 
passen aan ons eigen 
thema van de speelweek  
-Start to bike  
-Start to swim  

-Sportmix = variatie aan 
sportdisciplines  

-Urban sport: 
freerunning/parcours, 
skateboarden, breakdance, 
hiphop (urban center)  

 
De vakantiewerkingen in 2021 worden samen georganiseerd voor de kinderen van 
locatie Kogel en MaBo. 
In de tweede speelweek  van juli en de vijfde speelweek van augustus integreerden 
(Kogel- Mabo) een Sport VGC aanbod. In deze weken konden de kinderen proeven 
van de verschillende disciplines van skateboarden, breakdance, free running, hiphop. 
Deze waren  bestemd voor de kinderen van 6+. Voor kleuters waren er 
bewegingsactiviteiten zoals; springen, rollen, vangen, … Dit aanbod werd ingezet om 
kinderen van de Buiteling  andere pistes te leren kennen in het ruim sportaanbod hier 
in Brussel, anderzijds om de begeleiders warm te maken om zelf een sportspel of 
bewegingsactiviteit te organiseren voor de kinderen tijdens de opvanguren. Deze 
twee weken stonden in het thema van samen plezier te maken en grenzen te 
verleggen. De samenwerking tussen de sportanimatoren en de begeleiders was een 
succes omdat beiden groepen veel hebben bijgeleerd van elkaar. Het project werkte 
enorm inspirerend in beide richtingen 
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Cijfergegevens voor- en naschools 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec
Ochtend 25 23 25 22 26 25 23 23 25 20
Avond 86 82 82 72 96 93 91 96 110 80
Woensdag 96 87 76 95 102 85 96 110 109 78
Snipperdag 0 40
Vakantie 68 32 72 51 66 69 56
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Bezetting De Buiteling Kogel
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Werking MaBo 
 

IBO De Buiteling – Kogelstraat °2019 
Vlaamsesteenweg 161 te 1000 Brussel 
Erkend Initiatief Buitenschoolse Opvang 

 
Capaciteit : 110 kinderen  
Aanbod : ochtendopvang, avondopvang, woensdagnamiddagopvang en 
snipperdagen 
Partnerscholen : Maria Boodschap 
Personeelsploeg : 13 begeleiders en begeleiders in opleiding, omkadering door één 
lokaal verantwoordelijke 

 
Voor- en naschoolse werking 
Vanaf 15:45 uur zijn de kinderen welkom bij IBO de Buiteling. De opvang is georganiseerd op 
school waarbij de Mini’s (1e Kleuterklas+ onthaalklas) opgevangen worden in ons eigen lokaal. 
Tweede en derde kleuterklas worden opgevangen in de polyvalente zaal van de school. De 
lagere schoolkinderen worden onthaald in de refter.  
Bij mooi weer ontvangen we graag alle kinderen op onze spectaculaire speelplaats die in 
verschillende zones verdeeld wordt tijdens de opvanguren. Het onthaal wordt met mooi 
weer buiten georganiseerd. Dit zorgt ervoor dat de begeleiders en de ouders elkaar kunnen 
ontmoeten en samen een verbinding vormen voor de versterking en ondersteuning van de 
kinderen in de opvang. 
 
Interne ateliers  
Onze begeleiders zorgden wekelijks voor een ruim aanbod van activiteiten voor de kinderen 
van de Buiteling. We vinden het heel belangrijk dat de ateliers die gegeven worden nauw 
aansluiten aan de leefwereld van onze kinderen.  Regelmatig toetsen de begeleiders het 
interesseveld van de kinderen. Dit gebeurt door een informeel gesprek of observatie tijdens 
een begeleid of een vrij spel. Bij interne ateliers die gegeven worden door onze begeleiders, 
is er geen verplichting om elke week mee te participeren. Het zijn open ateliers waarin 
kinderen kunnen proeven en ontdekken waarin ze goed in zijn en waarin ze een uitdaging 
vinden. Daarom is ons aanbod divers om de kinderen te stimuleren om het beste uit zichzelf 
te halen. 

- Maandag: voorleesatelier, leeftijd: 2,5 tot 6 jaar 
- Dinsdag: Yoga, leeftijd: 2,5 tot 6 jaar 
- Woensdag: dans, 2,5 tot 6 jaar 
- Donderdag: knutselen voor 6+, spelatelier voor 6+ 
- Vrijdag : voetbalatelier voor 6+ 
- Happy woensdag : gaan zwemmen, koken of knutselen met de kinderen. Twee keer 

per maand werd er ook een uitstap georganiseerd. Bij de uitstappen werd er gewerkt 
met een vaste inschrijving systeem. 

- IBO league: één keer per maand organiseert De Buiteling Sint-Joost een 
voetbaltoernooi voor alle opvanglocaties van de Buiteling. 
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Externe ateliers 2021 
MAANDAG  DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG  VRIJDAG  

 G  
 KINDERBOKS  

MET BBA  
17:00-18:00  

9+  

 C  
 YOGA  

MET GUY  
16:15-17:15  

6+  

HAPPY WOENSDAG  
14:00 – 16:00  

*kook-atelier*  
*sport en spel*  

*crea*  
*uitstap*  

M  
DANS  

MET GUY  
16:15-17:15  

6+  

S  
 MUURKLIMMEN  

MET JES  
16:45 – 17:45  

9+  

  

 b  
CROSSFIT/VOETBAL  

MET MORAD  
16:15-17:15  

6+  

  

U  
BEATBOX  

MET FOOTBOX-G  
16:15-17:15  

8+  

  

  

U  
ELECTRO KIDS  

MET TOM  
16:00 – 17:30  

8+  

ATELIERS MET INSCHRIJVING  
OKTOBER – DECEMBER 2021   

DE BUITELING MABO  
  
  

 
 

Externe ateliers: samenwerkingen externe partners 
Omdat corona al veel roet in het eten had gegooid in het jaar 2020, probeerden we als IBO 
een nieuw en ruim naschools aanbod te creëren voor de kinderen van onze opvang. Om dit te 
verwezenlijken hebben 3 locatieverantwoordelijken van Nieuwland, Kogel en Mabo 
samengewerkt met externe partners zoals Sportwerk Vlaanderen en de Brede School.  
Brede school Buiten de lijntjes was een belangrijke partner voor Mabo als faciliterende 
verbinder. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat onze opvang ook kon genieten van 
de Kinderboks, en mee kon participeren aan de fietswoensdagen. Elke dinsdag en donderdag 
stelden we onze turnzaal ter beschikking voor de lesgevers van Sportwerk Vlaanderen die 
dans en yoga verzorgden. Met dit aanbod hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden 
met het interesseveld van onze kinderen. 
 
Fietsproject samenwerkingen pro velo, Cyclo, VGC sportwerk, Brede school 
Buiten de lijntjes 
In mei 2021 organiseerden de 3 IBO’s (Nieuwland , Kogel en Mabo) een fietsproject dat 
verspreid was over 4 fietswoensdagen. Het doel was om fietsen te promoten en om naar 
school te fietsen terug hip te maken bij de kinderen.  In de 4 woensdagen werden er 
fietsparcours opgesteld waarbij kinderen uitgedaagd werden. Op een ludieke manier konden 
ze hun fietsvaardigheid testen en verbeteren.  De laatste woensdag organiseerde Pro velo 
een parade waarin de kinderen massaal door Brussel fietsten. 
 
Vakantiewerking 2021 samenwerking VGC sport 
Zie Kogel 
 
Opleidingen en Vormingen Begeleiders 
Opgroeien in Brussel 
Omdat we het als organisatie heel belangrijk vinden dat onze begeleiders hun competenties 
blijven ontwikkelen worden ze in geschreven in workshops van oproeien in Brussel. Dit zijn 
een aantal thema’s waar onze begeleiders mee aan de slag zijn gegaan het voorbije 
schooljaar. 

- Oog voor verontrusting 
- De stad is een prentenboek 
- IBO in beweging 
- Welkom in Spelgië 

De opleidingen helpen de begeleiders beter te worden in hun job en om mee te evolueren in 
Brussel als diverse stad met de steeds veranderende context waarin ze hun job uitoefenen. 
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Citizenne 
Team Mabo genoot van een training van Citizenne genaamd “wat is jouw talent”. Via een 
brede waaier aan leuke en creatieve oefeningen brachten we in kaart waar elk teamlid goed 
in is, wat energie geeft en waar de ambities liggen. Er werd ruimte gemaakt om te 
onderzoeken hoe deze talenten ruimte kunnen krijgen binnen de Buiteling. Het is belangrijk 
dat onze interne ateliers met een passie en liefde worden gegeven aan de kinderen. Daarom 
is het belangrijk om in te zetten in talenten. Dit verhoogt het zelfvertrouwen, laadt de 
batterijen op en levert betere werkresultaten. 

Cijfergegevens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec
Ochtend 22 15 15 18 21 21 18 21 20 17
Avond 92 78 81 80 104 102 103 105 113 105
Woensdag 98 77 78 96 104 91 95 92 114 98
Snipperdag 72 28 85
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Werking Sint-Joris 
 

IBO De Buiteling – Sint-Joris - °2014 
Cellebroerstraat 16A, 1000 Brussel 
Erkend Initiatief Buitenschoolse Opvang 

 
Capaciteit : 60 kinderen 
Aanbod : ochtendopvang, avondopvang, woensdagnamiddagopvang, snipperdagen 
en vakantieopvang, 
Personeelsploeg : 8 begeleiders, 2 deeltijdse poetspersoneel, 1 lokaal 
verantwoordelijke 

 
Personeel 
Sinds 2014 heeft Sint-Joris een vaste poetsvrouw (halftijds), die 3 dagen per week komt 
kuisen. Op de dagen dat ze niet werkt, komt de poetsman die ook op de Kogelstraat werkt 
langs. In geval van verlof of ziekte van beiden, doen we beroep op het poetspersoneel van 
Baita vzw. 
Onze vaste poetsvrouw heeft een stoornis uit het autisme-spectrum. De 
locatieverantwoordelijke en 2 van de begeleiders ondersteunen en begeleiden haar. 
 
Tijdens vakantieperiodes worden enkele zeer enthousiaste vrijwilligers aangenomen om het 
begeleidersteam te ondersteunen. Dit aantal is wel beperkter geweest in 2021, dankzij 
Covid-19. 
 
Gedurende het hele jaar zijn er enkele stagiairs actief in onze opvang. 
Eén van de begeleidsters is haar opleiding Kinderzorg begonnen in september (CVO 
Anderlecht), nadat ze haar taalniveau met succes heeft verbeterd (tot en met juni). 
Een andere begeleider is het hele jaar door in de weer geweest met een taalcursus 
Nederlands, ook via CVO Anderlecht. 
1 stagiare heeft een stagemodule van de startopleiding BKO (CVO Anderlecht) bij ons 
gedaan, een andere stagiare (CVO Mechelen) heeft in de Paasvakantie haar stage gedaan, 
omdat ze dit combineert met haar werk in een crèche. 
In januari-februari heeft een OKAN-scholiere een stage Jeugd- en Gehandicaptenzorg 
(Imelda) gedaan. 
Eind 2021 heeft een hogeschoolstudenten haar tweedejaarsstage gelopen bij Sint-Joris, 
Sociaal-Cultureel Werk (SCW).  
De verantwoordelijke van Sint-Joris is in oktober begonnen met een postgraduaat 
(Experimental Education, Odisee Hogeschool Brussel). Dit traject loopt tot begin 2022. 
 
 
Werking 
Op woensdagnamiddag gaat er doorgaans een (of meerdere) atelier/activiteit door. 
Regelmatig is dit een kookactiviteit. 
Tijdens de andere opvangmomenten, wordt er meestal begeleid vrij spel voorzien, maar er 
ontstaan uiteraard ook spontane activiteiten. 
 
Er zijn geregeld gesprekken (zowel formeel als informeel) tussen de directie en het 
onderwijzend personeel van de school en de locatieverantwoordelijke en de begeleiders van 
de Buiteling Sint-Joris, betreffende aangepaste begeleiding van bepaalde kinderen, gebruik 
van gedeelde lokalen, uitnodigingen voor speciale aangelegenheden of informatie waarvan 
ouders vragen om deze door te spelen. 
 
Aangezien we door de coronacrisis geen openbaar vervoer konden gebruiken, of derden 
uitnodigen op de site, zijn er dit jaar zeer weinig activiteiten en uitstappen doorgegaan. 
 
De verantwoordelijke van de Buiteling Sint-Joris is 3x per jaar aanwezig op de schoolraad. 
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Ook neemt hij deel aan intervisies voor IBO-verantwoordelijken (via Opgroeien in Brussel). 
 
Tijdens de lockdownmomenten hebben wij, aanvullend op de kleuterschool, noodopvang 
gedaan voor kinderen van ouders die in de zorg of andere onmisbare sectoren werken. 
Aangezien de school hun aankomst- en vertrekuren heeft aangepast tijdens de corona-crisis, 
pasten wij ons hierop aan, zodat de drukte aan de schoolpoort kon worden gespreid. 
 
Buurtwerking en samenwerkingsverbanden 
Brede School Nieuwland 
Via de Brede School is de samenwerking met school, IBO en andere site/buurt partners 
verbeterd. Gezamenlijk activiteiten en samenwerkingsverbanden worden zo aangemoedigd. 
oa: Sint-Joris Basisschool, Opvoedingswinkel, Met-X, Centrum Informatieve Spelen). 
 
Site-overleg en samenwerkingen op site Sint-Joris 
Sinds september 2015 neemt de Buiteling deel aan site-activiteiten voor de partners op de 
Sint-Jorissite (de Overmolen, school, Pag-Asa, Odysee,…). Dit is in de loop van 2019 wel stil 
gevallen, en deze stilte liep in 2021 voort. 
 

Infrastructuur 
Wij gebruiken twee klaslokalen voor de opvang van de allerkleinsten, de mini’s (2,5 t/m 3 
jaar). Dit lokaal is volledig ingericht om zo optimaal mogelijk onze mini’s op te vangen. 

 
Na de val van de stadsmuur, zijn onze containerklassen afgebroken. Voor de opvang van de 4-
5 jarigen zijn er op de site 2 andere lokalen ter beschikking gesteld, waar de kabouter- en 
trollengroep (2e en 3e kleuterklas) nu hun speelmogelijkheden hebben.  
 
Zowel tijdens de naschoolse opvangmomenten als tijdens de speelweken, maken wij gebruik 
van de “sporthal” van de kleuterschool. 
 
Wegens stabiliteitsproblemen in het schoolgebouw werd in maart 2021 uitgeweken naar een 
gebouw van de Vlaamse Overheid aan het Martelaarsplein. Een zeer mooi gebouw, met veel 
lokalen en toiletten, maar natuurlijk niet volledig aangepast voor kleuters. Aangezien onze 
buitenruimte zich op het open Martelaarsplein zelf bevond, hebben wij gekozen om tijdens 
de zomerspeelweken terug te verhuizen naar de Sint-Jorissite. Eind december zijn we, samen 
met de school, terug verhuisd naar de Sint-Jorissite. 
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Cijfergegevens 

 

jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec
Ochtend 12 12 12 11 13 14 22 20 18 18
Avond 53 53 41 50 66 62 51 54 52 51
Woensdag 43 41 32 55 60 50 49 54 48 50
Snipperdag 35 23 40 35
Vakantie 9 39 29 29 24 23
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Werkingen Nieuwland 
 

IBO De Buiteling Nieuwland °2015 
Erkend Initiatief Buitenschoolse Opvang 48 + 10 equivalent volle plaatsen – 
Nieuwlandstraat 194 – 1000 Brussel (vanaf november 2020 tijdelijk Moutstraat 
19-23 te 1000 Brussel) 

 
IBO Nieuwland 
Capaciteit : 48 kinderen uit het lager onderwijs(1ste tot 6de leerjaar) 
Aanbod : ochtendopvang, avondopvang, woensdagnamiddagopvang, snipperdagen 
en speelweken tijdens de vakantieperiodes 

 
LDBO Nieuwland 
Capaciteit : 10 kinderen uit de derde graad lager onderwijs 
Aanbod : Het aanbod bestaat uit het sportatelier “Fair Play’ (lees meer bij “werking 
– voor- en naschoolse opvang”. 

 
Partnerscholen : Basisschool Sint Joris Nieuwland (volledige opvang) – Sint Jan 
Berchmans (vakantie en snipperdagen) 

 
Personeelsploeg : 6 begeleiders(4 IBO & 2 LDBO), omkadering door één lokaal 
verantwoordelijke 

 
Basiswerking 
Nieuwland werkt samen met twee partnerscholen: Sint-Joris Basisschool en het Sint-Jan 

Berchmanscollege. Het IBO bevindt zich in de Sint-Joris Basisschool, gelegen op de 

Nieuwlandsite. In oktober 2020 startte de verbouwing van de school en verhuisden wij samen 

vanuit de Marollen naar het Imelda-instituut in de Moutstraat, hartje Brussel. Gedurende een 

tweetal jaar is dit onze nieuwe uitvalsbasis.  

 
Leerlingen uit deze lagere school kunnen vanaf 7u30 bij ons terecht. Na de schooluren staat 

onze deur open tussen 15u30 en 18u20. Tijdens de schoolvrije en vakantiedagen ontvangen 

we met plezier kinderen van het Sint-Jan Berchmanscollege. Verder is er een nauwe 

samenwerking met De Buiteling Sint-Joris, die zich toespitst op de kleuterwerking van Sint-

Joris Basisschool. Dit zorgt voor een relevante uitwisseling van informatie betreffende de 

kleutertjes die hun overstap maken naar de basisschool. Sinds september 2020 is het transport 

naar de kleuterschool (tijdens de avondopvang) stopgezet. Deze praktische overweging zorgt 

ervoor dat er elke dag voldoende personeel aanwezig is om een kwalitatieve opvang aan te 

bieden op eigen locatie.   

Sinds de corona-uitbraak worden de kinderen opgedeeld in drie contactbubbels (één bubbel 

per graad) met vaste begeleiders in een vast lokaal. Voorlopig worden elke week diverse 

activiteiten georganiseerd in de aparte bubbels. Iedereen kijkt erg uit naar de dag dat er weer 

uitstappen en groepsoverschrijdende activiteiten georganiseerd kunnen worden.  
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Infrastructuur 
In het tijdelijk gebouw in de Moutstraat heeft het IBO ook twee lokalen voor eigen gebruik, 

waar een keuken en wasmachine zijn geïntegreerd. Daarnaast delen wij een speelklas met het 

4de leerjaar. Helaas heeft onze nieuwe werkplek geen speelplaats en bewegingsruimte. 

Gelukkig valt er overal een mouw aan te passen. Zo maken de begeleiders gretig gebruik van 

de openbare ruimte door kinderen mee te nemen naar speelplekken op wandelafstand. Na 16 

uur mogen wij dagelijks beroep doen op de kleine speelplaats van De Kleurdoos. Op woensdag 

huren wij de speelplaats en de sportzaal van het Maria Boodschaplyceum.  

 

Brede werking 
Onder het motto ‘voor elk wat wils’, zorgt het team wekelijks voor een ruim aanbod aan 

activiteiten. De activiteiten die volgen, worden aangeboden door de begeleiders van het IBO, 

al dan niet in samenwerking met externe partners.  

• Crea: Toffe knutselactiviteiten 

• Relax de Max: Activiteiten om tot rust te komen (mindfulness, yoga, welness) 

• Superbrein: knotsgekke proefjes  

• Grappling: Kinderen leren deze krachtsport kennen via posities geleend uit het 

dierenrijk.  

• Happy Woensdag: Woensdag gaan wij op stap in de stad. Heerlijk spelen op Ketmet, 

genieten van theater, een frisse neus halen in het park, …  

• Fair Play Club i.k.v. LDBO: Kinderen leren groepssporten kennen en worden uitgedaagd 

om een eerlijk spel te spelen. ‘Fair Play’ betekent: spelen volgens de regels, respect 

hebben voor elkaar, leren uit onze fouten.  

• IBO Voetbal League: Éen keer per maand organiseert De Buiteling Sint-Joost een 

voetbaltoernooi voor alle opvanglocaties van De Buiteling.  

• Multicircus, i.s.m. Circus Zonder handen: Kinderen ontdekken verschillende 

circustechnieken.  

 

De activiteiten sluiten nauw aan bij het interesseveld van de kinderen. Regelmatig toetsen de 

begeleiders af wat er bij de kinderen leeft, door een informeel gesprek of observatie tijdens 

het begeleid vrij spel. 

 
LDBO 
De Buiteling Nieuwland heeft een extra aanbod voor kinderen in de opvang! Nieuwland is niet 

alleen een IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang), maar ook een LDBO (Lokale Dienst 

Buitenschoolse Opvang). Dat betekent dat wij in onze buurt, als lokale dienst, extra inzetten 

op de ontwikkeling van het kind. De voorbije jaren vertrok deze werking vanuit de 

taalstimulering van kinderen. In 2019 werd LDBO in een gloednieuw jasje gestoken. De huidige 

lokale dienst zet in op de ontwikkeling van het kind via sportbeoefening. In de “Fair Play Club” 
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spelen we diverse groepssporten. Kinderen worden uitgedaagd om een eerlijk spel te spelen. 

“Fair Play” betekent: spelen volgens de regels, respect hebben voor elkaar, leren uit onze 

fouten. Kinderen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen, grenzen te 

verkennen en te verleggen, samen te werken met elkaar en vooral plezier te maken.  

 
Vakantiewerking 
Elke vakantieweek wordt er rond een bepaald thema gewerkt. Vorig jaar werd hard ingezet 

om de activiteiten, het begeleid vrij spel en de sfeer volledig onder te dompelen in het thema. 

Aan de hand van brainstormsessies werden de begeleiders uitgedaagd om ‘out-of-the-box’ te 

denken.  

 

Buurtwerking, samenwerkingsverbanden en Brede School 
Het IBO bevond zich op een bruisende site met interessante partners die deel uitmaken van 

Brede School Nieuwland: Kinderdagverblijf Nieuwkinderland, de Sint-Jorisbasisschool, 

Buitengewoon Secundair Onderwijs Zaveldal, Huis van het kind (Consultatiebureau Nieuwland, 

Baboes, Wheel of Care, Koala), Jeugd en Muziek Brussel, Hoofdstedelijke Academie voor 

Muziek, Woord & Dans, Met-X, VGC sportantenne Nieuwland, Brussels Young Wrestling Style 

en Urban Center Brussel. Jaarlijks organiseert de coördinator Brede School bijeenkomsten. 

Hieruit ontspruiten sterke samenwerkingsverbanden en projecten.  

 

Onze nieuwe locatie zorgde voor een kans om samen te werken met de opvanglocaties in de 

buurt: IBO Kogelstraat en IBO MaBo. In 2021 werd een gedeeld aanbod opengesteld voor de 

kinderen uit de drie opvanglocaties. Op deze manier proberen wij een gevarieerder aanbod te 

kunnen bieden en meer kinderen te bereiken.  

 

Personeel 
Ook dit jaar zet het team, bestaande uit 1 locatieverantwoordelijke en 6 begeleiders, zich 

met hart en ziel in om een kwaliteitsvolle opvang te bieden aan de Brusselse ketjes. Zoals elk 

jaar worden zij ondersteund door stagiaires en vrijwilligers.  
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Cijfergegevens 
 
 

jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec
Ochtend 17 16 14 14 16 17 18 20 14 16
Avond 36 44 47 34 45 45 42 47 42 38
Woensdag 45 49 40 51 49 48 49 56 49 49
Snipperdag 14 13
Vakantie 15 6 12 9 20 8 9

0

10

20

30

40

50

60

Bezetting De Buiteling Nieuwland



24  

Werkingen Sint Joost 
 

IBO De Buiteling Sint Joost °2015 
Erkend Initiatief Buitenschoolse Opvang 83 equivalent volle plaatsen – 

 
Grensstraat 18 
Capaciteit : 44 kleuters 
Aanbod : avondopvang, woensdagnamiddagopvang, snipperdagen en 
vakantieopvang 

 
Grensstraat 67 
Capaciteit : 39 lagere schoolkinderen 
Aanbod : ochtendopvang voor 83 kinderen, avondopvang, 
woensdagnamiddagopvang, snipperdagen en vakantieopvang 

 
Partnerscholen : Basisschool Sint Joost aan Zee (volledige opvang) – Sint Lucas en 
De Buurt (vakantie en snipperdagen) 
Personeelsploeg : 9 begeleiders, omkadering door één lokaal verantwoordelijke 

 
 
 
Werking tijdens de pandemie 
In 2021 waren er af en toe klassen die in quarantaine moesten gaan. Op die momenten keken we 
samen met de school waar aanvulling nodig was om de noodopvang te kunnen waarborgen. We 
stonden paraat voor de kinderen van ouders die in essentiële sectoren tewerkgesteld zijn, of die om 
sociale redenen hun kinderen niet thuis konden opvangen. Er werden hygiëneplannen uitgewerkt, 
gaande van elke keer balpen bij het tekenen van de aanwezigheidslijsten ontsmetten tot wekelijks 
gordijnen wassen...  
Tijdens deze moeilijke periode hebben we dit jaar ook onze partnerschool Sint Joost Aan Zee zoveel 
mogelijk proberen te ondersteunen. We waren paraat om in te springen tijdens de ochtend-, dag- en 
avondopvang. 
Onze jaarlijkse naschoolse activiteiten; met de brede school en onze vaste partners werden op sommige 
momenten stilgelegd, maar toch hebben we getracht de naschoolse activiteiten zoveel mogelijk te laten 
doorgaan. Hiervoor moesten we enkele maatregelen nemen, voornamelijk om te voorkomen dat er te 
veel verschillende contacten zouden zijn. De naschoolse activiteiten werden voornamelijk gegeven door 
mensen die al les gaven op school en die toch al in contact kwamen met onze kinderen. De activiteiten 
met volledig externe begeleiders hebben we een tijd moeten stopzetten.  
 
Dagelijkse werking 
 
Tijdens het jaar 2021 is er geen verandering geweest in de personeelsploeg. 
Gedurende het hele jaar zijn er stagiaires aanwezig die stage lopen in Sint-Joost. Het zijn leerlingen uit 
verschillende opleidingen, zoals BKO (Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang) en Pedagogie van het 
Jonge Kind. 
 
De Buiteling Sint-Joost werkt ook met een aantal vrijwilligers tijdens de paas-, zomer- en kerstvakantie 
om het begeleidersteam te ondersteunen. Het zijn meestal jongeren uit de buurt die graag met de 
kinderen willen komen werken. Tijdens de corona periode hebben we sommige vakantieperiodes geen 
nood gehad aan vrijwilligers. 
 
Elk jaar zien we een toevloed van kinderen. Om een kwaliteitsvolle opvang te bieden, hebben we er al 
enkelen jaren voor gekozen de lagere schoolkinderen op te ontvangen in de Grensstraat nr. 67. Hier 
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hebben de kinderen meer ruimte om te bewegen en sporten.  
 
Kleuters uit de 1ste, 2de en 3de kleuterklas worden opgevangen in Grensstraat nr. 18. De kinderen uit de 
onthaalklas en uit de 1ste kleuterklas worden op het gelijkvloers opgevangen omdat het gemakkelijker is 
om met de kleuters naar het toilet te gaan, gelegen tussen het gelijkvloers en de benedenverdieping. De 
kleuters hebben ruimte om vrij te spelen, te knutselen... Ook kunnen de begeleiders een boek uit de 
boekenkast halen en een boek voorlezen voor de kinderen.  
 
Kinderen uit de 2de en de 3de kleuterklas blijven in het verdiep beneden. Daar is er genoeg ruimte om met 
de kinderen te knutselen en vrij te spelen. Bovendien is er ook nog een snoezelruimte waar de begeleiders 
kunnen voorlezen en kunnen relaxen met de kinderen. 
 
De werking in beide locaties sluit aan op de pedagogische visie van De Buiteling en biedt een gevarieerd 
aanbod aan vrij spel, crea, sportactiviteiten en extra aandacht voor taalactivering. 
 
Vakantiewerking 
De vakantiewerking Sint Joost in 2021 was moeilijker te organiseren dan tijdens “normale” jaren maar 
was wel vlotter organiseerbaar dan tijdens het jaar 2020. 
 
Dit jaar werkten we tot en met de zomervakantie met een bubbelwerking van 50 kinderen per bubbel, 
dit telkens weer met kleine aanpassingen. De begeleiders zijn erin geslaagd om in deze nare periode de 
kinderen toch wat afleiding te bezorgen. Vele leuke activiteiten en speelmomenten hebben gezorgd 
voor een lach op de gezichten van vele kinderen.   
 
Buurtwerking, Brede School en samenwerkingsverbanden 
Brede School Sint Joost 
Samen met de school Sint Joost aan Zee organiseren we naschoolse activiteiten. Er is een gevarieerd 
aanbod aan naschoolse activiteiten, zoals omnisport (voor 2de en 3de lagere schoolkinderen, en vanaf dit 
jaar ook voor de 1ste graad), dansen (voor 1ste, 2de en 3de lagere schoolkinderen) en taalprojecten. Er zijn 
enkele projecten bijgekomen, zoals het Turks thuistaalproject en Franse lessen voor de kleuters. Dit jaar 
zijn we ook begonnen met Engelse taalactiviteiten voor de kinderen van de 3de graad. In 2019 startten we 
een zaalvoetbalatelier voor de 3de graad. Deze activiteit werd vanaf dit jaar ook opengesteld voor de 2de 
graad.  
 
Bib Joske 
Dit jaar heeft onze wekelijks bezoek aan de bibliotheek met de kinderen van de eerste graad weer plaats 
gevonden. Een 25-tal kinderen brengen een bezoek aan de bibliotheek op maandag. Kinderen die niet 
altijd naar de Bib kunnen gaan met hun ouders grijpen die gelegenheid graag aan om kennis te maken 
met het aanbod en de collectie van de bib. 
 
Ook de kleuters brengen elke maand een bezoek aan de bibliotheek. Dit gaat door op de laatste woensdag 
van de maand. De kinderen worden opgesplitst in 2 groepen en brengen telkens een bezoek van een uur.  
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Ten Noey 
Ons samenwerkingsverband dat in 2020 was gestart had heel veel succes. Het petitmixed multi media 
project vindt plaats op maandag in GC Ten Noey. Dit project richt zich tot de kinderen van de 2de en 3de 
kleuterklas. Dit jaar hebben we de kinderen van het eerste leerjaar ook laten deelnemen, zodat de 
kinderen die vorig jaar in de 3de kleuterklas zaten er weer van konden genieten. 
 
Cijfers 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec
Ochtend 19 24 26 17 20 22 22 22 21 17
Avond 70 68 59,7 61 67 74 85 99 91 62
Woensdag 52 45 44 47 47 47 64 66 63 47
Snipperdag 4 23 19
Vakantie 52 24 47 27 30 20 55
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Met dank aan : 
• Onze kinderen en ouders 
• Alle bestuurders en medewerkers van De Buiteling 
• De directies en leerkrachten van De Kleurdoos, Maria Boodschap en 

Sint Joris 
• De directie en leerkrachten van Sint Joost aan Zee 
• VGC kabinet Welzijn en Gezondheid 
• VGC kabinet Onderwijs en Vorming 
• VGC kabinet Cultuur, Jeugd en Sport 
• VGC administratie 
• Actiris 
• VDAB 
• Kind en Gezin – afdeling Kinderopvang 
• Fonds Sociale Maribel PC 331 
• Gemeente Sint Joost ten Node 
• Tracé Brussel 
• Huis van het Nederlands 

 
De Buiteling vzw wordt bestuurd door : 

Ann De Moor (voorzitter) 
Annelies Vangoidsenhoven (ondervoorzitter) 
Sven Moens (bestuurder) 
Fien Sambaer (bestuurder) 
Wiet Vandormael (bestuurder) 
Geert Meys (directeur) 
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