
 

 
 
 
De Dutjeskamer. 
 
De Dutjeskamer staat open voor alle schoolgaande kinderen van het kleuteronderwijs. Hierbij geeft 
de Dutjeskamer de voorkeur aan de jongste kinderen, die regelmatig nood hebben aan middagslaap. 
 
Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van nationaliteit, ras, geslacht, geloof of de school 
waar de kinderen naartoe gaan in de gemeente. 
 
Locaties  
 
De Dutjeskamer heeft vestigingen op de volgende plaatsen: 

Vestiging Hamont: Huis van het Kind, Kloosterstraat 15, tel. 011 510561 
° Capaciteit van de Dutjeskamer: 25 bedjes  

 Vestiging Achel: Pastoor Bungenerslaan 14, tel. 011 510562 
° Capaciteit van de Dutjeskamer: 6 bedjes  
 

Openingsdagen en openingsuren 
 
Locatie Hamont: 

- Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  

- Van 11.45 tot minimaal 15.00 
 
Locatie Achel: 

- Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  

- Van 11.45 tot minimaal 15.00 
 

De openingsuren van de Dutjeskamer dienen gerespecteerd te worden. 
De dutjeskamer is gedurende de vakanties en op schoolvrije dagen niet geopend. 

 
Tarief: 

 Per kind 

Per verblijf in de dutjeskamer  €5,50  

Sociaal tarief: 50 % korting op bovenvermelde ouderbijdragen 
 
Vragen over de Dutjeskamer of wil jij je kind inschrijven? Mail dan naar huisvanhetkind@hamont-
achel.be of bel naar 011 510 560 
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De Huiswerkkamer. 
 
De Huiswerkkamer staat open voor alle schoolgaande kinderen van het basisonderwijs, vanaf het 
1

ste
 leerjaar t.e.m. het 6

de
 leerjaar. 

 
Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van nationaliteit, ras, geslacht, geloof of de school 
waar de kinderen naartoe gaan in de gemeente. 
 
 
 Locaties van de Huiswerkkamer 
 
De Huiswerkkamer heeft vestigingen op de volgende plaatsen: 

Vestiging Hamont: Huis van het Kind, Kloosterstraat 15, tel. 011 510561 
° Huiswerkkamercapaciteit tijdens schoolweken: 20 kinderen. 
 
Vestiging Achel: Michielshof, Michielsplein 3, tel. 011 647605 
° Huiswerkkamercapaciteit tijdens schoolweken: 10 kinderen. 

 
Openingsdagen en openingsuren op schooldagen 
 
Locatie Hamont: 

- Dinsdag en donderdag van 15u30 tot 17u00. 
 
Locatie Achel: 

- Dinsdag en donderdag van 15u30 tot 17u00.  
 
De openingsuren van de Huiswerkkamer dienen gerespecteerd te worden.  
De Huiswerkkamer is gedurende de vakanties en op schoolvrije dagen niet geopend. 
 
Tarief: 

 Per kind 

Per huiswerkkamersessie (Max. 1,5 uur) €2,50 

Sociaal tarief: 50 % korting op bovenvermelde ouderbijdragen 
 
Vragen over de Huiswerkkamer of wil jij je kind inschrijven? Mail dan naar huisvanhetkind@hamont-
achel.be of bel naar 011 510 560 
 
 
Om de diensten en activiteiten bovendien voor iedereen toegankelijk te maken, voorziet het 
stadsbestuur vervoer tussen de scholen en het Huis van het Kind. 
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