VERSLAG
Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang
Datum: maandag 11 februari 2019 om 20 uur
Plaats: raadzaal Administratief en Bestuurscentrum
Aanwezig: Melanie Pincé (Kinderopvangdienst Gezinsbond), Georges Thielman
(Kinderopvangdienst Gezinsbond), Annick Vercauteren (Landelijke Kinderopvang), Ann
Bogaerts (Landelijke Kinderopvang), Femke Merckx (directie De Zandloper/GOM), Winny
Van Moeseke (directie Het Kompas), Rita Smet (directie De Klimop), Pascale Vonck (directie
De Eeckberger/Wegwijzer), Ingrid Saelen (Oudercomité De Zandloper), Wendy Deyaert
(Oudercomité Het Kompas), Kristel Janssens (Oudercomité De Klimop), Silvia Jonkers
(Ouderraad Meerdonk), Sanaa Zerauli (Leren@Vaart), Marita Meul (schepen en voorzitter),
Krista Molders (deskundige Welzijn en secretaris)
Verontschuldigd: Bart Van Overmeire (schooldirectie De Bron), Margo Bosschaert
(schooldirectie De Eeckberger/De Wegwijzer), Leen Van Landeghem (ouderraad De
Eeckberger), Dirk Mels (schoolbestuur vzw Katholieke Scholen regio Noord-Waasland),
Birgit Cools (ZOI Stoetel), Christine Driesmans (directie De Sterappel), Bart Weemaes
(directie De Hoge Geest), Zulayka Bosman (Oudercomité Pieternel), Edwig Leten
(schoolbestuur vzw Katholieke Scholen regio Noord-Waasland), Cindy De Clercq (De
Keerkring),
Afwezig: Jolene Goddaert (ZOI Zazoe), Kimberley Stevens (ZOI Wawaa),
Agenda
Punt 1: Verwelkoming en goedkeuring verslag 8 oktober 2018
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
De voorzitter verwelkomt alle leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang. De voorzitter
verwelkomt Sanaa Zerouali. Zij vervangt Tulsi Celie als pedagogische ondersteuner bij
Leren@Vaart.
Het verslag van 8 oktober 2018 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Lokaal Overleg
Kinderopvang.
Opmerkingen: geen

Besluit: De leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang keuren het verslag LOK van 8
oktober 2018
Punt 2 : Beslissingen gemeenteraad december 2018
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
De gemeenteraad van 18 oktober 2018 heeft de wijzigingen organisatie buitenschoolse
kinderopvang goedgekeurd. (zie punt 4 – tussentijdse evaluatie)
Tijdens de gemeenteraad van 13 december 2018 zijn er volgende beslissingen genomen
i.v.m. kinderopvang:
- De overeenkomst tussen de gemeente en de Kinderopvangdienst Gezinsbond is
goedgekeurd. De Kinderopvangdienst Gezinsbond heeft recht op een extra
tussenkomst van max. 9000 euro voor de huur van een woning voor groepsopvang.
(voorkeur Meerdonk/Sint-Pauwels)
- De zelfstandige opvanginitiatieven ontvangen een jaarlijkse toelage (25,50
euro/erkende opvangplaats)
- Jaarlijks recht op zes rollen witte luierzakken voor zelfstandige opvanginitiatieven en
de kinderbegeleiders van Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw.
Opmerkingen: geen
Besluit: Kennisname van de beslissingen gemeenteraad van 18 oktober 2018 en 13
december 2018.
Punt 3: Hernieuwing samenstelling gemeentelijke adviesraden – procedure
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
Binnen de zes maanden na de installatie van de gemeenteraad moeten de adviesraden
opnieuw geïnstalleerd worden. (dus uiterlijk 3 juli 2019)
Procedure en timing – is gelijk voor alle negen gemeentelijke adviesraden
- 04.02.2019 principebeslissing college van burgemeester en schepenen voor
behoud van de adviesraden, al dan niet behoud van de huishoudelijke reglementen
- 11.02.2019 lokale actoren en gebruikers die nu lid zijn, worden aangeschreven
(brief + standaardformulier voor kandidaatstelling)
- 04.04.2019 gemeenteraadsbeslissing tot installatie van de adviesraden
- 19.04.2019 indienen van de kandidaturen
- ??.05.2019 beslissing college van burgemeester en schepenen over de
samenstelling adviesraden
- ?
installatievergadering met verkiezing van o.a. voorzitter
- ?
bekrachtiging door college van burgemeester en schepenen van o.a.
Voorzitter
Voor het Lokaal Overleg Kinderopvang is het huishoudelijk reglement niet meer up to date
en niet meer conform de Vlaamse wetgeving. De richtlijnen van Kind en Gezin stellen voor
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om de groep lokale actoren te verruimen naar vrijetijdsactoren of speciale vormen van
kinderoppas zoals oppas zieke kinderen van een mutualiteit en/of het versterken van de
groep gebruikers zoals ouders met kinderen met een zorgbehoeften (bijvoorbeeld
pleegzorg).
Advies over het ontwerp huishoudelijk reglement Lokaal Overleg Kinderopvang. De voorzitter
overloopt de voorgestelde wijzigingen.
Opmerkingen:
- Artikel 5 – 5.1. Installatie functie van secretaris – de zinsnede over de algemeen
directeur wordt aangepast en wordt ‘De functie van secretaris van de adviesraad
wordt uitgeoefend door de algemeen directeur of door een door hem/haar
aangeduide ambtenaar.’.
- Artikel 9 – de zin ‘tenzij men uitdrukkelijk verzoekt om een uitnodiging/verslag per
post te ontvangen’ blijft behouden.
Besluit:
Kennisname van de procedure en timing hernieuwing samenstelling gemeentelijke
adviesraden. De leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang zijn unaniem akkoord met de
wijzigingen rekening houdend met de opmerkingen.
Punt 4 : Tussentijdse evaluatie naschoolse opvang
Inleiding: Marita Meul
Bespreking:
Op 22 januari 2019 heeft een overleg tussen de schooldirecties De Hoge Geest, Het
Kompas, De Zandloper, Landelijke Kinderopvang, bevoegde schepen, Welzijnshuis en
onderwijs plaatsgevonden. De schooldirectie van De Klimop kon niet aanwezig zijn tijdens dit
overleg.
Dit overleg heeft als doel om de wijzigingen in de organisatie naschoolse opvang tussentijds
te evalueren en indien nodig bij te sturen.
Sint-Pauwels
Sedert het invoeren van nieuwe systeem naschoolse opvang is de bezettingsgraad in de
BKO-locatie Sint-Pauwels in orde. De kleuters en leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar
worden tussen 16 en 17 uur opgevangen door Landelijke Kinderopvang. Na de studie brengt
de school De Zandloper nog een 5 à 6 kinderen naar de BKO-locatie.
De school werkt met studiekaarten en voorziet wel het verlaagd tarief. Sommige ouders zijn
misnoegd omdat ze geen verlaagd tarief van Landelijke Kinderopvang meer krijgen.
Momenteel wordt er nog naar een structurele oplossing gezocht bij de maandelijkse
personeelsvergaderingen. Nu houdt een administratieve medewerker en iemand van de
middagbewaking toezicht tijdens de personeelsvergadering (dan is er niet echt studie).
Het invoeren van naschoolse studie is een meerwaarde voor de leerlingen die begeleid
worden door leerkrachten. Ook de ouders zijn tevreden over de naschoolse studie.
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Sint-Gillis-Waas
Landelijke Kinderopvang stelt vast dat er toch nog een 10-tal kinderen van het 4de,5de, 6de
leerjaar tussen 16 en 17 uur aanwezig zijn in BKO ’t Kuipertje. Indien het leerlingen zijn van
school Het Kompas zal de schooldirectie de ouders contacteren en hen uitleggen dat hun
kinderen verwacht worden in de naschoolse studie.
De school Het Kompas werkt net zoals De Zandloper met studiekaarten. Er zijn net zoals in
De Zandloper twee afhaalmomenten (16.30 uur en 17 uur). Tijdens personeelsvergaderingen
wisselen de leerkrachten elkaar voor een halfuurtje af. De school moedigt de naschoolse
studie zelf aan bij kinderen met leerproblemen. De ouders zijn eveneens tevreden over de
naschoolse studie.
De Klinge
Momenteel vangt Landelijke Kinderopvang enkel de kleuters op. De leerlingen van het
3de,4de,5de en 6de leerjaar starten met de studie om 16 uur. Er worden meer dan 40 kinderen
opvangen in de studie.
Daarnaast biedt de school De Hoge Geest nog een cursus dactylo aan. De school vindt de
cursussen van de tekenschool die aansluiten op de schooltijd een meerwaarde. Na de studie
brengt de school nog een 3 tot 5 kinderen naar de BKO-locatie.
De school De Hoge Geest vangt eveneens de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar op en
voorziet hiervoor één begeleider. Uit de praktijk blijkt dat er heel weinig leerlingen hiervan
gebruiken maken. Door deze tussentijdse evaluatie zal de organisatie van de naschoolse
opvang worden bijgestuurd en zal Landelijke Kinderopvang wellicht de kinderen van 1ste en
2de leerjaar terug opvangen onmiddellijk na schooltijd. Deze bijsturing zal worden voorgelegd
aan het college van burgemeester en schepenen.
Algemene conclusie:
- Alle betrokken partners evalueren de nieuwe organisatie naschoolse opvang positief.
Het is de bedoeling om dit concept in de toekomst te blijven bestendigen.
- Landelijke Kinderopvang start met het invoeren van een QR-code voor elk kind, na
pasen of in september. Dit betekent dat ouders niet langer verplicht zijn om opvang te
reserveren. De reservatieplicht blijft wel nog bestaan voor schoolvakanties en
schoolvrije dagen.
Op 7 februari 2019 heeft een overleg tussen de schooldirectie De Klimop, Landelijke
Kinderopvang, bevoegde schepen, deskundige Welzijn en medewerker Onderwijs
plaatsgevonden.
-

-

-

Schooldirectie heeft vragen rond het invoeren van het verlaagd tarief door de
gemeentescholen. De schooldirectie voelt verplicht om dit ook in te voeren naar
analogie met Het Kompas.
Door een misverstand in de communicatie zijn er nog een 8 tot 14 kinderen die na de
schooltijd rechtstreeks naar BKO ’t Kuipertje gaan. Na de paasvakantie worden deze
kinderen opvangen op school voor de naschoolse studie.
Momenteel zijn er drie leerkrachten die elk één avond de studie begeleiden.
Begeleiding van de studie tijdens personeelsvergaderingen blijft een heikel punt.
4

Landelijke Kinderopvang overloopt de cijfers inzake de bezetting van de verschillende BKOlocaties. Op termijn zullen de locaties Stekelbasic Hoogeinde en BKO Meerdonk meer in de
kijker komen. In Stekelbasic Hoogeinde zijn er – vooral op woensdagnamiddag – heel weinig
kinderen. Momenteel staat 1 begeleider van Landelijke Kinderopvang in voor de opvang in
Stekelbasic Hoogeinde. Binnenkort zal deze begeleider op pensioen gaan.
In BKO Meerdonk neemt het aantal kinderen sterk toe. In de toekomst zou het invoeren van
eventueel naschoolse studie een oplossing zijn. Momenteel kunnen de kinderen, die dat
wensen hun huiswerk maken in het lokaal van de tekenschool.
Opmerkingen:
- De directies van Het Kompas en De Zandloper pleiten voor het behoud van het
verlaagd tarief om tegemoet te komen aan o.a. de financiële draagkracht van de
ouders.
- Oudercomité De Klimop begrijpt het standpunt en vraagt om het verlaagd tarief toe te
passen door alle scholen en door Landelijke Kinderopvang.
- Landelijke Kinderopvang heeft begrip voor de situatie maar kan het verlaagd tarief
niet invoeren voor 1 kind omdat alle tarieven en regels hetzelfde zijn voor het
Vlaamse werkingsgebied van Landelijke Kinderopvang.
- De schooldirectie Klimop vraagt het behoud van de tarieven 1 en 2 euro omdat de
opvang wel een kwaliteitsvolle opvang is. Met deze tarieven wil de school de kosten
voor de opvang dekken o.a. voor onbetaalde schoolfacturen.
Besluit:
- Landelijke Kinderopvang, schooldirectie De Hoge Geest, schooldirectie De
Zandloper/GOM, schooldirectie Het Kompas evalueren de nieuwe organisatie
naschoolse kinderopvang positief.
- De meerderheid wenst het verlaagd tarief voor de studie te behouden. Het verlaagd
tarief is een complex vraagstuk en zal ook worden besproken op het OOG
(onderwijsoverleg).
- De bijsturingen van de tussentijdse evaluatie worden in eerste instantie voorgelegd
aan het college van burgemeester en schepenen.
- Binnenkort (na Pasen of in september) krijgen alle kinderen, die zijn ingeschreven bij
Landelijke Kinderopvang een QR-code. Dit betekent dat de ouders niet langer
verplicht zijn om opvang te reserveren. De reservatieplicht blijf wel nog bestaan voor
schoolvakanties en schoolvrije dagen. Landelijke Kinderopvang staat in voor de
communicatie rond het invoeren van dit QR-systeem. Timing: paasvakantie 2019 of
september 2019.
- Alle leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang ontvangen de cijfergegevens inzake
de bezetting als bijlage verslag.
- Het concept van het afstemmen van buitenschoolse kinderopvang, teken- en
muziekacademie en sportverenigingen is zeker een meerwaarde. De
organisatorische uitwerking is minder evident (o.a. wie staat in voor het vervoer van
kinderen van de ene locatie naar de andere)

5

Punt 5: Vakantieopvang – kerstvakantie en krokusvakantie
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking
Landelijke Kinderopvang (Annick Vercauteren)
a) Evaluatie van de kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie doen minder ouders beroep op Landelijke Kinderopvang.
In De Klinge heeft wel een lottrekking plaatsgevonden omdat er meer inschrijvingen
waren dan plaatsen. Uiteindelijk heeft iedereen wel een plaats gekregen omdat
ouders tijdig en correct annuleren maar er zijn ook ouders die niet annuleren
(kinderen komen dan niet opdagen). Deze ouders betalen dan een boete wegens het
niet of laattijdig annuleren.
b) Krokusvakantie – stand van zaken
Bijna alle locaties zijn volzet. In de BKO-locatie De Klinge heeft de lottrekking op
25.01.2019 plaatsgevonden. Twee gezinnen hebben niet de gevraagde opvang
gekregen maar zijn wel doorverwezen naar BKO ’t Kuipertje en/of BKO Sint-Pauwels
waar er wel nog vrije plaatsen waren.
Tijdens de vakanties werken de begeleiders samen met de kinderen rond thema’s zoals
onderwaterwereld, carnaval, glitter en glamour enz.
Sport en Jeugd
a) Sportmixkamp krokusvakantie en zomervakantie
- Voor de krokusvakantie zijn er al 40 inschrijvingen. Er kunnen nog steeds
kinderen inschrijven want sport hoopt op een 50 tot 60 inschrijvingen.
- Voor de zomervakantie start de inschrijvingen op dinsdag 23 april 2019 om 9 uur
via de webshop.
b) Grabbelpas
- De inschrijvingen voor de grabbelpasactiviteiten (in de maand augustus) starten
op maandag 20 mei 2019 om 9 uur via de webshop.
c) Speelpleinwerking – alle werkdagen in juli en augustus (niet op wettelijke feestdagen)
Andere initiatieven
- Zelfstandige opvanginitiatieven: niemand van de ZOI-en zijn aanwezig
- Wild tree organiseert bushcraftkampen voor 9 tot 14 jaar in de Kleibeek te SintPauwels. Deze bushcraftkampen vinden plaats tijdens de paas- en zomervakantie.
Meer info www.wildtree.be
Opmerkingen: geen
Besluit:
- Kennisname evaluatie kerstvakantie en kennisname stand van zaken krokusvakantie.
- Welzijn vraagt bij de zelfstandige opvanginitiatieven na of ze vakantieopvang
organiseren.
- De cijfers van de bezetting
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Punt 6: Hervormingen Kind en Gezin
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
De organisatie Kind en Gezin wil haar dienstverlening versterken door
- beter aan te sluiten bij gezinnen en hun traject op alle levens- en
ontwikkelingsdomeinen zoals startgesprek met aanstaande ouders, preventieve
ondersteuning vanaf de geboorte tot 3 jaar.
- te werken aan een positieve, brede leefomgeving waar een kind zich thuis voelt
- ouders te ondersteunen bij een aantal praktische en financiële aspecten van het
ouderschap en door te verwijzen naar de juiste actoren. Sedert 1 januari 2019 heeft
Kind en Gezin de regierol voor het groeipakket met bijzondere aandacht voor de
kinderopvangtoelage.
Om deze doelstellingen te realiseren wil Kind en Gezin de samenwerking met hun partners
verder uitbouwen en verstevigen.
Wat betekent deze versterkte dienstverlening in de praktijk?
- Vlaams niveau – open netwerk voor de lokale teams en de partners. In dit netwerk
ligt de focus op dialoog, het delen van kennis.
- Provinciaal niveau – dit niveau verdwijnt en om de afstand tussen het Vlaamse en het
lokale niveau zo klein mogelijk te maken.
- Lokaal niveau – er bestaan 56 lokale multidisciplinaire teams. De gemeente SintGillis-Waas behoort tot het multidisciplinaire team Noord-Oost Waasland (samen met
Beveren, Kruibeke, Stekene en Zwijndrecht). De geografische samenstelling van de
multidisciplinaire teams zijn gelijkgeschakeld met de Vlaamse eerstelijnszones.
Het multidisciplinair team bestaat uit
- Verpleegkundige - bijzondere aandacht voor preventieve medische ondersteuning
- Gezinsondersteuner – focust op kinderen in kwetsbare gezinnen
- Intersectorale medewerker – o.a. ondersteuning Huis van het Kind, Lokaal Loket
Kinderopvang
- Psychopedagoog – ondersteunt professionals en gezinnen i.v.m. vragen rond
ouderschap en opvoedingsondersteuning
- Sociaal werker – versterken van maatschappelijke participatie van kinderen en
gezinnen
- Relatiebeheerder – staat in voor de erkende en vergunde voorzieningen
- Administratief medewerker - administratieve ondersteuning van het team
Vanaf 2020 is het de bedoeling dat Kind en Gezin fusioneert met Jongerenwelzijn en ze
samen het agentschap Opgroeien vormen.
Opmerkingen: geen
Besluit: Kennisname hervorming in de organisatie Kind en Gezin.
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Punt 7: Huis van het Kind
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
Het subsidiedossier voor het Huis van het Kind Sint-Gillis-Waas is goedgekeurd. Op 1
februari 2019 heeft de gemeente de officiële feedback op het subsidiedossier Huis van het
Kind ontvangen.
Uit het subsidiedossier blijkt dat we een opstartend Huis van het Kind zijn. De sterktes zijn
o.m. dat er een omgevingsanalyse en behoeftebevraging is gebeurd, dat er op niveau van
het lokaal bestuur reeds een integratiebeweging is gebeurd om de zorg zo goed mogelijk af
te stemmen op de noden van de burger, dat het Huis van het Kind wordt ingebed in het
welzijnshuis en dat er diverse partners zijn die in onze gemeente van meerwaarde zijn ten
aanzien van gezinnen. Werkpunten zijn o.a. om (de concrete) ideeën omzetten in acties.
Momenteel wordt een conceptnota over de structuur van het Huis van het Kind uitgewerkt en
een ontwerp van een jaaractieplan opgemaakt. Deze documenten worden besproken met
het beleid en de partners van het Huis van het Kind. De leden van het Lokaal Overleg
Kinderopvang worden verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen Huis van het
Kind Sint-Gillis-Waas.
Opmerkingen:
Graag agenderen op het e.k. OOG want de aanwezige schooldirecties zijn voorstander om
het aanbod STOP uit te breiden naar de gemeente want kinderen van de gemeente staan op
de wachtlijst om te kunnen deelnemen aan het STOP-project in Sint-Niklaas.
Het Witte Raven-project van Kiwanis rond armoede is een zeer waardevol project.
Aanvulling
- de gemeente (via onderwijs) is al een tijd ingestapt in het NAFT-project (het vroegere
Time Out). Dit project werkt preventief en remediërend om schooluitval te vermijden
en richt zich zowel naar leerlingen, klasgroepen als leerkrachten en scholen
Besluit:
- Kennisname stand van zaken Huis van het Kind Sint-Gillis-Waas.
- Welzijn neemt contact op de coördinator Huis van het Kind Sint-Niklaas om de
mogelijkheden van het STOP-project te bespreken.
Punt 8: Plattelandsproject opvoedingsondersteuning
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
De activiteiten (met uitzondering van het spreekuur opvoedingsondersteuning) in het kader
van het plattelandsproject opvoedingsondersteuning zijn door de langdurige afwezigheid van
de pedagogische ondersteuner even on hold gezet.
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Ondertussen zoekt De Keerkring steeds naar een vervanger, die in eerste instantie het
spreekuur voor de gemeenten Sint-Gillis-Waas en Stekene verder gaat behartigen.
Momenteel is de nieuwe vormingskalender ‘Opvoeden in beeld’ in productie. Op vraag van
verschillende gemeenten o.a. Sint-Gillis-Waas is in kader van duurzaamheid het aantal
gedrukte exemplaren gedaald van 10.000 naar 5000 exemplaren.
Er wordt meer ingezet om deze vormingskalender digitaal te verspreiden. Het is de
bedoeling dat de digitale versie gebruiksvriendelijk is (digitaal kan je de pagina’s van de
kalender omslaan)
Opmerkingen: geen
Besluit : Kennisname stand van zaken plattelandsproject opvoedingsondersteuning.
Punt 9: Mededelingen/Actualiteit/vormingen
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
a. Invoeren DIFTAR-systeem
Op 1 juli 2019 treedt het DIFTAR-systeem in werking. De grijze huisvuilzak verdwijnt
uit het straatbeeld en wordt vervangen door een container.
-

Scholen – hun afval zal worden opgehaald door MIWA. Scholen worden
gecontacteerd door MIWA of onderwijs.

-

Kinderopvang
• Kinderbegeleiders die in hun eigen woning opvang organiseren, zullen een
voorstel van afvalcontainer van MIWA krijgen (op basis van het aantal
inwoners, die officieel zijn ingeschreven) – je kan altijd kiezen voor een groter
of kleiner model.
• Groepsopvang Kinderopvang Gezinsbond, zelfstandige opvanginitiatieven en
Landelijke Kinderopvang zullen een contract moeten sluiten met een private
afvalophaler. Momenteel is MIWA aan het onderhandelen met diverse private
afvalophalers en zal met één van hen een raamcontract afsluiten. Het staat de
opvanginitiatieven vrij om hierop in te gaan of niet.
Luierzakken – de witte luierzakken blijven bestaan. De gemeenteraad heeft beslist
dat alle zelfstandige opvanginitiatieven en kinderbegeleiders Kinderopvangdienst
Gezinsbond vzw jaarlijks recht hebben op 6 rollen witte luierzakken. Deze zakken
worden echter niet opgehaald door MIWA, de afvalintercommunale waarbij de
gemeente is aangesloten. Men moet deze afvalzakken zelf naar het recyclagepark
brengen.
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Premie voor herbruikbare luiers (max. 125 euro) – de gemeente heeft geen eigen
premie voor herbruikbare luiers maar de afvalintercommunale MIWA heeft wel een
premie (meer info via de website van MIWA – www.miwa.be)
GFT en PMD – je kan meer groenten en tuinafval in de GFT-bak kwijt o.a. gekookt
eten en in de PMD-zak zal ook meer mogen.
Opmerkingen:
- Kinderopvangdienst Gezinsbond vraagt eventueel een toelage i.p.v. rollen witte
luierzakken want het is niet voor elke kinderbegeleider mogelijk om de witte zakken
naar het recyclagepark te vervoeren. Luiers selectief inzamelen blijft echter
belangrijk.
- Voor sommige BKO-locaties die niet in een gemeentelijk gebouw zijn ondergebracht,
dient er nog een oplossing te worden gevonden.
Besluit:
Mogelijkheid onderzoeken naar inzet van sociale tewerkstelling om de witte luierzakken op te
halen.
b. Week van de opvoeding 16 tot 23 mei 2019
• Thema ‘Opvoeden dat doen we samen’ – organisatie van een tekenwedstrijd
– per leeftijdsgroep – een boekenpakket voor de school kan een waardevolle
prijs zijn.
• Regio Waasland – vermoedelijk een gezamenlijke actie om alle Huizen van
het Kind in het Waasland in de kijker te zetten – meer info volgt.
• Gemeente Sint-Gillis-Waas – vorming “Als Kleine Kinderen groot
worden”16.05.2019 om 20 uur in De Klingenaar i.s.m. Drugpunt Waas +
filmvoorstelling ‘beautiful boy” met dank aan vzw De Route 21.05.2019. i
c. De nieuwe editie ‘kinderopvang en opvoedingsondersteuning’ is uit. Alle nieuwe
inwoners ontvangen deze brochure in hun welkomstpakket. De brochure staat ook op
de gemeentelijke website. De leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang ontvangen
deze brochure digitaal.
d. BKO-locatie Sint-Pauwels – in de gemeenteraad van februari 2019 wordt het
aanstellen van een ontwerper geagendeerd. BKO-locatie zal integreren in de school
De Zandloper.(concept BKO ’t Kuipertje)
e. Welzijnshuis – vermoedelijk opent het nieuwe Welzijnshuis de deuren eind 2019.

Datum volgende vergadering:
Dinsdag 7 mei 2019 om 20 uur in de raadzaal van het Administratief en
Bestuurscentrum, Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas
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