Verslag van de vergadering donderdag 08 september 2016 om 20:00 u
Aanwezig:

Kim Thiry (Stekelbees), André Clerix (voorzitter, afgevaardigde
oudercomité SLO), Heidi Crets (directeur De Boskabouters), Linda Cornu

Verontschuldigd:

Frederik Vander Elst (VBS), Heidi Van Hove, Greet
Vancauwenberge (landelijke kinderopvang), Mark Coel (GBS)

Afwezig (niet verontschuldigd): Vicky Alen, Stefanie Benneth, Jos Cauwberghs, Karin
Dewalheyns, Ilse Haesendonck, Deborah Mariani, Kim Pirquin, Saartje Tits, Johan
Verbrugghe, Christel Godefridis
Laten we beginnen met een ernstige kanttekening

De datum van deze vergadering werd vastgelegd tijdens het vorig overleg. Er
werd speciaal voor een donderdag geopteerd omdat iedereen dan vrij was. Enkel
Heidi Van Hove heeft toen gemeld dat ze er niet bij kon zijn.
Toch zijn er opnieuw veel afwezigen. Het lokaal overleg kinderopvang is een wettelijk
vastgelegd adviesorgaan samengesteld uit lokale actoren. Wie zijn die lokale actoren?
Kinderopvangvoorzieningen
Scholen die opvang aanbieden of beroep doen op kinderopvang voor en na
Jeugdwerkinitiatieven
Kinderoppas door Gezinsbond
Ouderverenigingen
Gemeente
Om rechtsgeldig te kunnen stemmen mogen ten hoogste twee derde van de
stemgerechtigde leden van hetzelfde geslacht zijn. Afgevaardigde van de gemeente en/of
politieke mandatarissen hebben geen stemrecht.
Het Besluit van de Vlaamse regering gepubliceerd in het Staatsblad van 18 juni 2013,
bepaalt wat volgt.

Het lokaal overleg kinderopvang heeft in eerste instantie de opdracht om het lokaal
bestuur te adviseren bij de bepaling van de beleidsdoelstellingen voor kinderopvang en
over materies die relevant zijn voor kinderopvang.
In het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby‟s
en peuters krijgt het lokaal overleg kinderopvang ook de opdracht om het lokaal loket
kinderopvang vorm te geven. De decreet stelt: “Het lokaal loket kinderopvang krijgt
gestalte doordat binnen het lokaal overleg kinderopvang een initiatiefnemer wordt
aangewezen of een structuur wordt gecreëerd om het lokaal loket kinderopvang vorm te
geven.”
De opdracht voor een lokaal overleg is meer dan alleen maar buitenschoolse
kinderopvang. Dat is een onderdeel maar de kracht van het lokaal overleg wordt in de
toekomst nog meer duidelijk.
Voor kinderdagverblijven kan het lokaal overleg een overlegmoment zijn voor het
uitwisselen van ervaringen. Gezien de hoge bezettingsgraad van de KDV in onze
gemeente kan en mag mogelijke concurrentie geen struikelblok vormen.
De voorzitter gaat in de nabije toekomst contact opnemen met alle actoren van het LOK
om te polsen naar hun verwachtingen van dit overlegorgaan.
Om het overleg een nieuwe boost te geven, kan ook via de respectievelijke oudercomités
de vraag gesteld worden wat zij eigenlijk verwachten van het lokaal overleg?

Een idee zou zijn dat iedere actor om beurt een onderwerp / thema
aanbrengt dat kan toegelicht worden als varia op de vergadering.
De eerste vergadering van het nieuwe jaar zal gepaard gaan met een korte receptie
en een nieuwe kennismakingsronde. Mogelijk een nieuwe start van het lokaal overleg
hier in Hoegaarden.
1) Evaluatie vakantiewerking
Gemiddeld aantal kinderen
Juli
2015 75
2016 92
Augustus
2015 70
2016 78
De inschrijvingen werden opengezet op 108 inschrijvingen in plaats van 90 vorig jaar.
Dit geeft toch wel een betere invulling van het aantal beschikbare plaatsen.
In juli zijn er één bepaalde dag 107 kindjes geweest. Dat is echter de limiet.
In totaal waren er 277 unieke kinderen tijdens de vakantie.

Een dikke pluim voor alle begeleid(st)ers!

2) Inclusieve opvang
De bevraging rond inclusieve opvang is nog aan de gang. Sommige kinderen hebben door
medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig. Inclusieve
kinderopvang is de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met
kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. De opvang kan hiervoor subsidies toegekend
krijgen. Uit de oudergesprekken die plaatsvonden kwam heel veel feedback. Momenteel
zijn er 4 dossiers in aanvraag voor subsidie.
3) Evaluatie activiteit week van de opvoeding
Het was een superprogramma.
De ouders die geweest zijn en er gebruik van hebben gemaakt, waren zeer enthousiast.
De opkomst was eerder gering. Ondanks het feit dat (groot)ouders het lang vooraf
wisten, werd er toch niet afgeweken van de dagelijkse route: kinderen ophalen en naar
een volgende afspraak. Voetbal, tekenacademie, muziekacademie, ….. de vaste
afspraken moesten nageleefd worden en er bleef helaas geen tijd over voor wat
ontspanning.
Toch waren de ouders die deelgenomen hebben aan de „zen‟activiteiten zeer enthousiast
over het initiatief!

4) Varia
De lijst met de samenstelling van het LOK op de gemeentelijke website moet dringend
aangepast worden  linda
Hieronder nog even de aangepaste versie:
Alen Vicky

Kinderdagverblijf De Slabbertjes

arnebeelen@icloud.be

Benneth Stefanie

Kinderdagverblijf L‟Olipant
www.l-olifant.be

stef@l-olifant.be

Cauwberghs Jos

Schepen voor kindbeleid

josocmw@gmail.com

Clerix André

Voorzitter

andre.clerix@hotmail.com

Crets Heidi

Directeur De Boskabouters Meldert

kleuterschool.meldert@skynet.be

Godefridis Christel

Directeur Speciaal Lager Onderwijs
Mariadal

christel.godefridis@slomariadal.be

Haesendock Ilse

Kind & Gezin

ilse.haesendonck@kindengezin.be

Laruelle Arno

Voorzitter jeugdraad

arnolaruelle@hotmail.com

Mariani Deborah

Kinderdagverblijf Baby Blue

deborah.mariani@telenet.be

Speltdoorn Eva

Voorzitter oudercomité VBS

eva.speltdoorn@gmail.com

Thiry Kim

Coördinator Stekelbees Hoegaarden

lkhoegaarden@landelijkekinderopvang.be

Tits Saartje

Kinderdagverblijf Eskimootjes
www.eskimotjeshoegaarden.be

saartje_tits@msn.com

Van Hoofstat Leen

Voorzitter oudercomité De
Boskabouters

leenvanhoofstat@hotmail.com

Vanhove Heidi

IBO Stekelbees
regioverantwoordelijke

hvanhove@landelijkekinderopvang.be

Vancaudenberg Kristof

Directeur gemeentelijke basisschool

gbsdirectie@skynet.be

Vancauwenberge
Greet

Landelijke Kinderopvang

gvancauwenberge@landelijkekind
eropvang.be

Vander Elst Frederik

Directeur Vrije Basisschool
Mariadal

frederik.vanderelst@maraidal.be

