VERSLAG
Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang
Datum: dinsdag 7 mei 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), Katrien Van Britsom (ZOI “t Knusje), Femke Merckx
(GLS Zandloper – GOM), Winny Van Moeseke (GBS Het Kompas), Bart Van Overmeire (De
Bron), Rita Smet (De Klimop), Katia Van Cauteren (Pieternel), Bart Weemaes (De Hoge
Geest), Margo Bosschaert (De Eeckberger/Wegwijzer), Leen Van Landeghem (Ouderraad
De Eeckberger), Kristel Janssens (oudercomité De Klimop), Virginie Reuse (De Keerkring),
Robin De Dobbeleer (Kind en Gezin), Sarah Debeir (Kind en Gezin), Marita Meul (schepen
en voorzitter), Krista Molders (secretaris)
Verontschuldigd: Christine Driesmans (De Sterappel), Sören Vanderghinste (Pieternel),
Ingrid Saelen ( Oudercomité De Zandloper), Wendy Deyaert (Ouderraad Het Kompas),

Afwezig: Birgit Cools (ZOI Stoetel), Jolene Goddaert (ZOI Zazoe), Kimberly Stevens (ZOI
Wawaa), Frits Martens (oudercomité De Hoge Geest), Silvia Jonckers (ouderraad
Meerdonk), Sanaa Zerauli (Leren@Vaart),
Agenda
Punt 1: Verwelkoming en goedkeuring verslag 11 februari 2019
Inleiding: Marita Meul (uittredend voorzitter)
Bespreking:
De voorzitter verwelkomt alle leden/plaatsvervangers en nieuwe leden/nieuwe
plaatsvervangers van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
-

Het Zelfstandig Opvanginitiatief Stoetel is verhuisd. Hun nieuwe stek is Stationstraat
56, 9170 Sint-Gillis-Waas

-

De Keerkring: Virginie Reuse vervangt Cindy De Clercq tijdens haar afwezigheid.
Virginie zal het spreekuur opvoedingsondersteuning terug opnemen.

-

Tijdens het Lokaal Overleg Kinderopvang van 11 februari 2019 zijn de hervormingen
van Kind en Gezin besproken. Vanaf heden kan het Lokaal Overleg Kinderopvang
meer rekenen op de ondersteuning van Kind en Gezin. De intersectorale medewerker
voor onze regio is Robin De Dobbeleer. Hij ondersteunt de lokale besturen, het lokaal
overleg kinderopvang, lokaal loket kinderopvang en Huizen van het Kind.
Sarah Debeir is relatiebeheerder. Zij ondersteunt de voorzieningen en is de
brugfiguur tussen de voorzieningen, ouders en verpleegkundigen van Kind en Gezin.

Het verslag van 11 februari 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Lokaal Overleg
Kinderopvang.
Opmerkingen: Katia Van Cauteren was aanwezig tijdens het Lokaal Overleg Kinderopvang
van 11 februari 2019.
Besluit:
De leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang keuren het verslag van het Lokaal Overleg
Kinderopvang van 11 februari 2019 goed. Katia Van Cauteren was aanwezig tijdens het
Lokaal Overleg Kinderopvang van 11 februari 2019.
Punt 2: Hernieuwing samenstelling Lokaal Overleg Kinderopvang
Inleiding: Marita Meul (uittredend voorzitter)
Bespreking:
De voorzitter bedankt alle uittredende leden en plaatsvervangers voor hun inzet in het Lokaal
Overleg Kinderopvang.
De gemeenteraad van 4 april 2019 heeft het nieuwe huishoudelijk reglement Lokaal Overleg
Kinderopvang goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 29 april 2019 - in
overeenstemming met het huishoudelijk reglement Lokaal Overleg Kinderopvang - de
samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang vastgesteld.
Het oudercomité van de Vrije Kleuterschool Pieternel heeft meegedeeld dat ze niet langer
wensen deel uit te maken van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Er ontbreken nog
formulieren van sommige leden. De ontbrekende en laattijdige kandidaturen zijn nog niet
opgenomen in onderstaand lijst.
Laattijdige kandidaturen worden in een latere fase voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen.

vereniging/organisatie

naam

voornaam

functie

Landelijke Kinderopvang

Vercauteren

Annick

afgevaardigde

Landelijke Kinderopvang

Verbraeken

Manon

plaatsvervanger
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Leefschool De Sterappel

Driesmans

Christine

afgevaardigde

Leefschool De Sterappel

Hoegaerts

Jeroen

plaatsvervanger

Vrije Kleuterschool Pieternel

Van Cauteren

Katia

afgevaardigde

Vrije Kleuterschool Pieternel

Vanderghinste

Sören

plaatsvervanger

GO! De Bron

Van Overmeire

Bart

afgevaardigde

VBS De Klimop

Smet

Rita

afgevaardigde

VBS De Klimop

Beck

Sophie

plaatsvervanger

Kinderopvangdienst Gezinsbond
vzw

Pincé

Melanie

afgevaardigde

Kinderopvangdienst Gezinsbond
vzw

Van Cleemput

Marijke

plaatsvervanger

GBS Het Kompas

Van Moeseke

Winny

afgevaardigde

Landelijke Kinderopvang vzw

Bogaerts

Ann

afgevaardigde

Ouderraad De Eeckberger

Van Landeghem

Leen

afgevaardigde

Ouderraad De Eeckberger

Bral

Annelies

plaatsvervanger

GLS De Zandloper - GOM

Merckx

Femke

afgevaardigde

GLS De Zandloper - GOM

De Beleyr

Bibiane

plaatsvervanger

Ouderraad Het Kompas

Deyaert

Wendy

afgevaardigde

Ouderraad Het Kompas

Drieghe

Tina

plaatsvervanger

Kinderopvangdienst Gezinsbond
vzw

Thielman

Georges

afgevaardigde

Kinderopvangdienst Gezinsbond
vzw

Van Haute

Guy

plaatsvervanger

Oudercomité De Klimop

Janssens

Kristel

afgevaardigde

Oudercomité De Klimop

Verberckmoes

Tess

plaatsvervanger

Oudercomité De Zandloper

Saelens

Ingrid

Afgevaardigde

3

Zelfstandig Opvanginitiatief Stoetel Cools

Birgit

afgevaardigde

Zelfstandig Opvanginitiatief Stoetel Cools

Moon

plaatsvervanger

Zelfstandig Opvanginitiatief Knusje

Van Britsom

Katrien

afgevaardigde

De Keerkring

Reuse

Virginie

deskundige

Leren@Vaart

Zerouali

Sanaa

deskundige

Kind en Gezin

De Dobbeleer

Robin

deskundige

Opmerkingen: geen
Besluit:
- Kennisname van de samenstelling Lokaal Overleg Kinderopvang.
- Laattijdige kandidaturen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen.
- Het nieuwe huishoudelijk reglement Lokaal Overleg Kinderopvang wordt als bijlage
toegevoegd aan het verslag.

Punt 3: Verkiezing van de voorzitter
Inleiding: Krista Molders (secretaris Lokaal Overleg Kinderopvang)
Bespreking:
Het Lokaal Overleg Kinderopvang wil uittredende voorzitter Marita Meul bedanken voor haar
inzet de voorbije jaren.
Volgens het huishoudelijk reglement moeten de geïnteresseerde kandidaten voor de functie
van voorzitter schriftelijk hun kandidatuur indienen bij de secretaris. De voorzitter wordt door
de stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang verkozen bij volstrekte
meerderheid van stemmen. Vervolgens wordt de verkozen functie ter bekrachtiging
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
De secretaris van de Lokaal Overleg Kinderopvang heeft geen enkele kandidatuur voor de
functie van voorzitter ontvangen. De secretaris vraagt aan de leden van het Lokaal Overleg
Kinderopvang om zich nu kenbaar te maken als kandidaat-voorzitter voor het Lokaal Overleg
Kinderopvang.
Als er geen voorzitter wordt verkozen, dan zal bij afwezigheid van een voorzitter het oudste
aanwezige stemgerechtigde lid de taak van voorzitter moeten waarnemen (zie huishoudelijk
reglement artikel 9.1.).
Landelijke Kinderopvang draagt de huidige voorzitter nl. Marita Meul voor als kandidaatvoorzitter van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Niemand van de aanwezigen heeft
bezwaar.
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De stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang verkiezen unaniem Marita
Meul tot voorzitter van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
Opmerkingen: geen
Besluit: De stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang hebben Marita
Meul unaniem verkozen tot voorzitter van het Lokaal Overleg Kinderopvang. De
bekrachtiging van deze functie wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en
Schepenen.
Punt 4: Advies – verderzetting naschoolse opvang ‘3e-6e leerjaar’
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
Tijdens het vorig overleg Lokaal Overleg Kinderopvang is de tussentijdse evaluatie van de
naschoolse opvang besproken. In de scholen Het Kompas, De Zandloper; De Hoge Geest
en De Klimop loopt het proefproject zoals het is goedgekeurd in de gemeenteraad van 18
oktober 2018 ten einde.
Het is de bedoeling om het project naschoolse opvang voor de volgende schooljaren verder
te zetten. Het dossier tot bestendigen van de naschoolse opvang wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad van 6 juni 2019.
Het beleid vraagt aan de leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang advies over de
verderzetting van de naschoolse opvang.
De Zandloper: verderzetting van de organisatie van naschoolse opvang voor leerlingen van
3de t.e.m. 6de leerjaar;
Het Kompas: verderzetting van de organisatie van naschoolse opvang voor leerlingen van
3de t.e.m. 6de leerjaar;
De Hoge Geest: verderzetting van de organisatie van naschoolse opvang voor leerlingen van
3de t.e.m. 6de leerjaar. De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar worden opgevangen
in de BKO-locatie;
De Klimop: verderzetting van de organisatie van naschoolse opvang voor leerlingen van 3de
t.e.m. 6de leerjaar.
De vier scholen organiseren de naschoolse opvang door het geven van studie.
Daarnaast is ook de voorschoolse opvang georganiseerd door Landelijke Kinderopvang in
het schoolgebouw van De Klimop besproken tijdens het Lokaal Overleg Kinderopvang van 7
mei 2019.
Momenteel is de voorschoolse opvang een proefproject dat is gestart op 8 januari 2018.
Daarna is het proefproject nog verlengd voor het schooljaar 2018-2019.
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, Landelijke Kinderopvang vzw en
Katholieke Scholen Regio Noord-Waasland over de verlenging van de voorschoolse opvang
is goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2018.
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De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, Landelijke Kinderopvang vzw en de
vzw Katholieke Scholen Regio Noord-Waasland eindigt op 30 juni 2019.
Het schoolbestuur van De Klimop heeft een peiling voor een privé-opvanginitiatief bij hun
ouders georganiseerd. Afhankelijk van de resultaten van deze peiling zal het schoolbestuur
beslissen wat de toekomstplannen zijn i.v.m. buitenschoolse opvang (al dan niet met
Landelijke Kinderopvang)
Het oudercomité De Klimop vraagt aan het Lokaal Overleg Kinderopvang om de
voorschoolse kortopvang nog te verlengen omdat men wil vermijden dat de kinderen van De
Klimop geen opvang meer zullen hebben.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang sluit zich aan bij het voorstel om het project voorschoolse
kinderopvang De Klimop te verlengen voor het volgend schooljaar.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft aan de schooldirectie van De Klimop gevraagd om
tegen uiterlijk 05.06.2019 met een officieel schrijven naar het College van burgemeester en
schepenen hun toekomstplannen rond de buitenschoolse opvang en de voorschoolse
opvang in het bijzonder te duiden en kenbaar te maken.
Opmerkingen: geen
Besluit:
Het Lokaal Overleg Kinderopvang geeft positief advies over de verderzetting van de
naschoolse opvang 3e-6e leerjaar in de scholen De Zandloper, Het Kompas, De Hoge Geest
en De Klimop.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang vraagt aan de schooldirectie van De Klimop om tegen
uiterlijk 05.06.2019, met een officieel schrijven naar het College van burgemeester en
schepenen, hun toekomstplannen rond de buitenschoolse opvang en de voorschoolse
opvang in het bijzonder te duiden en kenbaar te maken.
Mededeling: Vraag vanuit Financiële Zaken aan alle schooldirecties (inclusief De Bron en De
Sterappel) om een factuur voor het bedrag van 2500 euro op te maken. Op basis van de
factuur zal de gemeente overgaan tot de uitbetaling.

Punt 5: Vakantieopvang
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking
Landelijke Kinderopvang (Annick Vercauteren)
a) Evaluatie van de krokus- en paasvakantie – zie cijfergegevens
b) Zomervakantie – stand van zaken – de lottrekking vindt plaats op vrijdag 17 mei
2019.
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Sport en Jeugd
a) Sportmixkamp zomervakantie
- Voor de zomervakantie start de inschrijvingen op dinsdag 23 april 2019 om 9 uur
via de webshop.
- De beknopte evaluatie van het sportmixkamp krokusvakantie.
- In totaal 52 inschrijvingen
- Minder grote opkomst dan gehoopt. Maar zowel de ouders als de kinderen
waren wel enthousiast over dit sportkamp. Het moet nog een beetje groeien
en naambekendheid krijgen.
- Goede eerste editie waarbij er weinig zaken fout zijn gelopen.
- Het eetmoment in de polyvalente zaal van de school ging heel goed. De
afspraken met Stekelbees waren duidelijk en goed.
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
- ZOI Wawaa organiseert tijdens de zomer een ravotkamp in de school De Eeckberger.
Opmerkingen: Organiseert de gemeente terug tienerwerking?
Besluit:
- Kennisname evaluatie krokus- en paasvakantie en kennisname stand van zaken
zomervakantie. Het cijfermateriaal bezetting krokus- en paasvakantie van Landelijke
Kinderopvang wordt toegevoegd bij het verslag.
- Kennisname van de evaluatie van het sportmixkamp krokusvakantie
- Deze zomer organiseert jeugd terug de tienerwerking. In juli is er tienerwerking elke
dinsdag en donderdag. In augustus is er tienerwerking enkel op donderdag. Tiener
dient geregistreerd via de webshop.
Punt 6: Huis van het Kind
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
Startvergadering
Na de officiële goedkeuring heeft op 25 april 2019 de startvergadering van het Huis van het
Kind Sint-Gillis-Waas plaatsgevonden.
Tijdens deze startvergadering heeft Kraamzorg zichzelf voorgesteld. Het is de bedoeling dat
alle partners elkaar beter leren kennen daarom zullen de partners tijdens de volgende
overlegmomenten tijd krijgen om hun werking voor te stellen. Elkaar beter leren kennen, is
een eerste belangrijke stap in het proces Huis van het Kind.
De partners hebben in kleine groepen gebrainstormd over de structuur van het Huis van het
Kind, de verwachtingen, voorstellen gezamenlijke initiatieven/aanbod, communicatie.
Trajecten opvoedingsondersteuning scholen
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Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang hebben verschillende scholen de vraag gesteld
i.v.m. project rond sociale vaardigheden bij kinderen lagere school.
Het Huis van het Kind Sint-Niklaas wil zeker samenwerken en heeft zelf 2 methodieken die
ze kunnen aanbieden nl. TOM en traject 8-12.
- Traject Op Maat (TOM)
o heeft als doel kinderen te versterken in sociale vaardigheden en hen
aanmoedigen in een positieve interactie met klas- en schoolgenoten.
o Basisvorming positief omgaan met storende gedrag. Dit is een verplichte
vorming voor leerkrachten die voor de eerste keer TOM organiseren in hun
klas of school.
o Aangepast traject op maat van de school/klas samen met de klasleerkracht,
zorg coördinator, schooldirectie
- Traject 8-12
o Gratis programma voor kinderen die opstandig gedrag vertonen, snel boos
worden, moeite hebben om zich te beheersen …
o Bijeenkomsten voor kind, ouders en leerkrachten
o Actieve deelname van kind en ouders o.a. kinderen komen 14 keer samen in
de kindergroep – ouders komen 12 momenten samen
o De leerkrachten van de kinderen worden 4 halve dagen uitgenodigd.
Naast Sint-Gillis-Waas zijn ook Beveren en Lokeren geïnteresseerd in deze projecten. Het
Huis van het Kind moet intern nog de mogelijkheid van personeelsinzet bekijken en het
kostenplaatje berekenen.
Voorstel om coördinator Huis van het Kind Sint-Niklaas uit te nodigen op een overleg
schooldirecties om trajecten toe te lichten en verdere opvolging/uitwerking van dit project in
samenwerking met onderwijs.
Opmerkingen: /
Besluit:
- Kennisname stand van zaken Huis van het Kind
- De coördinator Huis van het Kind Sint-Niklaas wordt uitgenodigd op een overleg
schooldirecties om trajecten toe te lichten en verdere opvolging/uitwerking van dit
project in samenwerking met onderwijs. Aansluitend op het overleg OOG 23
september 2019.
- De website www.trajectopmaat.be staan handige tips en tricks voor opvoeders.
Punt 7: Mededelingen/actualiteit/vormingen
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
Week van de opvoeding 16 tot 23 mei 2019 – kleurwedstrijd voor de scholen
Momenteel loopt de kleurwedstrijd voor scholen. Alle scholen doen mee aan deze wedstrijd.
De scholen kunnen een boekenbon ter waarde van 100 euro voor hun schoolbib (of klasbib)
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winnen. De jury bestaat uit de burgemeester (onderwijs), schepen Meul, sectorhoofd Welzijn
en sectorhoofd Interne Zaken (onderwijs)
In het Waasland Shopping Center kunnen ouders terecht voor het spreekuur
opvoedingsondersteuning van De Keerkring en Kind en Gezin. De huizen van het kind in de
regio worden ook gepromoot.
Op weg naar een nieuw decreet over de organisatie van buitenschoolse opvang en de
afstemming tussen buitenschoolse activiteiten.
- Op 1 februari 2019 goedkeuring decreet houdende de organisatie van buitenschoolse
opvang en de afstemming buitenschoolse activiteiten.
- De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de buitenschoolse opvang en de
afstemming tussen alle betrokken partners (zoals scholen, cultuur, recreatie, vrije tijd,
jeugd en sportinitiatieven, speelpleinwerking, deeltijds kunstonderwijs) ligt bij het
lokaal bestuur.
- Lokaal samenwerking opzetten tussen verschillende partners, die het kind ten goede
komt en alle kinderen naschools alle kansen geeft op ontplooiing en spelen.
- Het is de bedoeling dat het decreet tegen 1 januari 2021 in werking treedt.
- VVSG (Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten), VDS (Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk) en IBS (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid)
organiseren in het najaar voor lokale besturen een lerend netwerk, gespreid over vier
dagen om deze regierol te kunnen vervullen.
Besluit:
-

Kennisname activiteiten Week van de opvoeding 2019
Kennisname stand van zaken nieuw decreet over de organisatie van buitenschoolse
opvang en de afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten. Wordt vervolgd.

Mededelingen
-

-

-

Kinderopvangdienst Gezinsbond heeft een nieuwe locatie voor groepsopvang in
Meerdonk (Smishoekstraat 26). De Kinderopvangdienst hoopt te starten tijdens de
zomervakantie. Kinderopvangdienst Gezinsbond bedankt de gemeente voor de
financiële ondersteuning. Momenteel zijn er 4 locaties groepsopvang van de
Kinderopvangdienst die ondersteund worden door de gemeente.
De verhuis van het Welzijnshuis is gepland in de loop van de maand januari 2020.
Het Oudercomité De Eeckberger vraagt aan Landelijke Kinderopvang of de
geruchten van overbezetting kloppen. Landelijke Kinderopvang stelt vast dat de
locatie af en toe volzet is. Voor het schooljaar 2019-2020 gaat Landelijke
Kinderopvang een derde begeleider inzetten op deze locatie en gaan ze nauwgezet
de situatie opvolgen. De school is bereid om de sporthal ter beschikking te stellen
voor Landelijke Kinderopvang.
Landelijke Kinderopvang Stekelbees viert twintig jaar werking in de gemeente. Zij
pakken uit met een kunstproject van en door de kinderen en begeleiders van
Landelijke Kinderopvang. De tentoonstelling wordt officieel geopend op zaterdag 22
juni 2019 om 10 uur in het Oud-Vredegerecht.
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Datum volgende vergadering:
Donderdag 26 september 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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