
Inschrijven voor- en naschoolse opvang 
Stap 1: aanmelden 

 Surf  naar de webwinkel van de gemeente Kapellen 

https://webshopkapellen.recreatex.be 

 Heb je al een profiel, dan kan je inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. 

 Heb je nog geen profiel, klik dan op “aanmelden als nieuwe gebruiker”. 

Stap 2: Kind toevoegen aan je profiel 

 Als je naar “mijn profiel” gaat en dan kiest voor “relaties”, kan je gezinsleden toevoegen aan 

je profiel. 

Stap 3: inschrijven voor- en naschoolse opvang 

 Klik op het tabblad “BKO” 

 Kies de opvanglocatie die verbonden is aan de school van je kind en klik op “inschrijven”. 

o Klik op de naam van je kind bij “selecteer kinderen”. 

o Klik op “volgende” 

o Selecteer het schooljaar 

o Klik op “volgende” 

o Heb je nog een opmerking vul ze dan in bij “opmerkingen” 

o Klik op “winkelmandje” 

o Je krijgt een overzicht te zien, het saldo is nul want je betaalt achteraf met factuur. 

o Klik op “afrekenen” 

o Je ontvangt een inschrijvingsbewijs. 

 

 Een inschrijving is geldig voor een volledig schooljaar. Vanaf 1juni kan je je kind inschrijven 

voor het volgend schooljaar. Elk schooljaar dien je opnieuw in te schrijven. 

 Na de inschrijving is je kind welkom wanneer je opvang nodig hebt. Je hoeft op voorhand 

geen dagen te reserveren. Je kind gaat mee naar de opvang als het op school niet wordt 

opgehaald. 

 Elk kind krijgt een persoonlijke kaart met een barcode.  

o Bij de eerste inschrijving bezorgen wij 2 Kopieën van deze kaart aan de opvanglocatie 

van je kind.  

o Hang deze kaart zichtbaar aan de boekentas. De begeleiders gebruiken deze kaart 

voor de registratie in de opvang. 

o Bij verlies van de kaart mag je een kopie vragen bij de begeleiders of via 

bko@kapellen.be . 

o De kaart blijft geldig zolang je kind gebruik maakt van de buitenschoolse 

kinderopvang. 

 Facturen worden maandelijks opgemaakt op naam van het gezinshoofd. Wij versturen de 

factuur naar het e-mailadres in het profiel van het gezinshoofd. Wil je het gezinshoofd of de 

manier waarop je de factuur ontvangt wijzigen neem dan contact op met de buitenschoolse 

kinderopvang via bko@kapellen.be 
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Inschrijven voor vakantie- en schoolvrije dagen 
Stap 1: aanmelden 

 Surf naar de webwinkel van de gemeente Kapellen 

https://webshopkapellen.recreatex.be 

 Heb je al een profiel, dan kan je inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. 

 Heb je nog geen profiel, klik dan op “aanmelden als nieuwe gebruiker”. 

Stap 2: Kind toevoegen aan je profiel 

 Als je naar “mijn profiel” gaat en dan kiest voor “relaties”, kan je gezinsleden toevoegen aan 

je profiel. 

Stap 3: inschrijven voor vakantie en schoolvrije dagen 

 Klik op het tabblad “activiteiten” 

 Bij ‘selecteer type activiteit’ klik je op “leeg maken” 

 Zet een vinkje bij “BKO” en klik op “zoeken” 

 Je krijgt een lijst met activiteiten waarvoor je kan inschrijven of de inschrijvingen weldra 

starten. 

 

 Klik op de titel van de activiteit waarvoor je wil inschrijven. 

 Je krijgt een pagina met info, waar de opvang doorgaat, welke dagen en hoeveel plaatsen er 

nog beschikbaar zijn. 

 Klik op “inschrijven”: 

o Klik op de naam van je kind bij “kies gezinsleden”. 

o Klik op “volgende” 

o Controleer of de medische gegevens juist zijn. 

o Klik op “volgende” 

o Selecteer de juiste prijsgroep en selecteer de dagen. 

o Klik op “volgende” 

o Je krijgt een overzicht van de geselecteerde dagen en prijs. 

o Klik op “in winkelmandje” 

o Je krijgt een overzicht van je winkelmandje. 

o Klik op “afrekenen” 

o Klik op “betaal online met ogone” 

o Kies jou bank, staat deze er niet tussen kies dan voor Maestro of Visa. 

o Vul je betaalgegevens in. 

 

 Kijk altijd na of je het juiste tarief en de juiste opvangmomenten gekozen hebt vooraleer je 

betaalt. 

 Je inschrijving is pas definitief wanneer je betaald hebt. 

 Lukt het niet om in te schrijven of ging er iets fout tijdens je inschrijving, neem dan contact 

op met de buitenschoolse kinderopvang via bko@kapellen.be. 
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