VERSLAG
Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang
Datum: donderdag 26 september 2019 om 20 uur
Plaats: raadzaal Administratief en Bestuurscentrum
Aanwezig: Marijke Van Cleemput (Kinderopvangdienst Gezinsbond), Georges Thielman
(Kinderopvangdienst Gezinsbond), Annick Vercauteren (Landelijke Kinderopvang), Lieslotte
De Vuyst (Landelijke Kinderopvang), Femke Merckx (directie Zandloper/GOM), Winny Van
Moeseke (directie Het Kompas), Marion van de Waart (directie De Klimop), Katia Van
Cauteren (directie Pieternel), Bart Weemaes (directie De Hoge Geest), Margo Bosschaert
(directie De Eeckberger), Wendy Deyaert (ouderraad Het Kompas), Kristel Janssens
(oudercomité De Klimop), Silvia Jonkers (ouderraad Meerdonk), Robin De Dobbeleer (Kind
en Gezin), Marita Meul (schepen en voorzitter), Krista Molders (secretaris)
Verontschuldigd: Melanie Pincé (Kinderopvangdienst Gezinsbond), Ann Bogaerts (Landelijke
Kinderopvang), Virginie Reuse (De Keerkring vzw), Christine Driesmans (directie De
Sterappel), Kimberley Stevens (ZOI Wawaa), Bart Van Overmeire (directie De Bron), Sarah
Debeir (Kind en Gezin).
Afwezig: Birgit Cools (ZOI Stoetel), Jolene Goddaert (ZOI Zazoe), Katrien Van Britsom (ZOI
Kinderdagverblijf ’t Knusje), Leen Van Landeghem (oudercomité De Eeckberger), Ingrid
Saelen (oudercomité De Zandloper), Frits Martens (oudercomité De Hoge Geest), Sanaa
Zerauli (Leren@Vaart)
Agenda
Foto van de leden en plaatsvervangers van het Lokaal Overleg Kinderopvang
Punt 1: Verwelkoming en goedkeuring verslag 7 mei 2019
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
De voorzitter verwelkomt alle leden/plaatsvervangers en nieuwe leden/nieuwe
plaatsvervangers van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
-

Landelijke Kinderopvang – De voorzitter verwelkomt Lieslotte De Vuyst. Samen met
Annick Vercauteren coördineert zij is de Landelijke Kinderopvang Sint-Gillis-Waas.

-

-

School De Klimop – Rita Smet heeft een andere functie en zal niet langer deel
uitmaken van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Wij wensen Rita namens het Lokaal
Overleg Kinderopvang het beste in haar nieuwe functie.
School De Klimop – De voorzitter verwelkomt Marion van de Waart. Zij is de nieuwe
directie van school De Klimop/Hoogeinde.
De nieuwe opvang Koek en Kokola van de Kinderopvangdienst Gezinsbond heeft de
deuren geopend in Smishoekstraat 26 bus A, 9170 Sint-Gillis-Waas. De vergunning
wordt toegekend voor 18 kinderopvangplaatsen.

Beleidsnieuws
- Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 20 mei 2019 de
samenstelling van de algemene vergadering Lokaal Overleg Kinderopvang
vastgesteld. De afgevaardigden en diens plaatsvervanger van de school De
Eeckberger/Wegwijzer en school De Hoge Geest worden toegevoegd als lid van de
algemene vergadering van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
-

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 20 mei 2019 Marita
Meul bekrachtigd in haar functie van voorzitter van het Lokaal Overleg Kinderopvang.

-

De gemeenteraad heeft in zitting van 6 juni 2019 de organisatie van de
buitenschoolse kinderopvang goedgekeurd.
• Naschoolse kortopvang voor leerlingen van het 3de leerjaar t.e.m. het 6de
leerjaar georganiseerd door de scholen Het Kompas, De Hoge Geest, De
Zandloper en De Klimop op maandag, dinsdag en donderdagavond tot 17 uur
• De volgende scholen ontvangen voor de organisatie van de naschoolse
kortopvang elk een jaarlijkse toelage van 2.500 euro: Het Kompas, De Hoge
Geest, De Zandloper, De Klimop
• De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sint-Gillis-Waas,
Landelijke Kinderopvang vzw en vzw Katholieke Scholen Regio NoordWaasland voor het inrichten van voorschoolse kortopvang in het
schoolgebouw De Klimop voor het schooljaar 2019-2020 is goedgekeurd.
• De gemeentelijke dienst Financien vraagt aan alle scholen (incl. De Bron en
De Sterappel) om jaarlijks een factuur van 2500 euro te maken. Op basis van
deze factuur wordt overgaan tot de uitbetaling.

Het verslag van 7 mei 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Lokaal Overleg
Kinderopvang.
Opmerkingen: /
Besluit: De leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang keuren het verslag van het Lokaal
Overleg Kinderopvang van 7 mei 2019 goed.
Punt 2: Het strategisch meerjarenplan – stand van zaken
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
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Op donderdag 20 juni 2019 heeft een bijzondere vergadering van het Lokaal Overleg
Kinderopvang plaatsgevonden. Dit overleg stond in het teken van het strategisch
meerjarenplan.
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennisgenomen van de prioriteitenlijst (de
acties) van de leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang in het kader van het gemeentelijk
strategisch meerjarenplan.
In de maand september worden nog enkele adviesraden bevraagd om hun prioriteiten vast
te leggen. De cel beleidsondersteuning voorziet later op het jaar nog een terugkoppeling van
het strategisch meerjarenplan voor alle adviesraden.
Opmerkingen: /
Besluit: Kennisname stand van zaken strategisch meerjarenplan. De cel
beleidsondersteuning voorziet later op het jaar nog een terugkoppeling van het strategisch
meerjarenplan voor alle adviesraden. Het strategisch meerjarenplan wordt voorgelegd aan
de gemeenteraad van 12 december 2019.
Punt 3: Advies Lokaal loket kinderopvang
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
Het lokaal loket kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor
ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Het lokaal loket kinderopvang werkt met een
netwerk van organisaties die belangrijk zijn voor kinderopvang:
- Organisaties die kinderopvang aanbieden
- Organisaties die werken met gezinnen die een vraag naar kinderopvang kunnen
hebben
Opdrachten van een lokaal loket kinderopvang
- Registratie van kinderopvangvragen coördineren
o Alle unieke opvangvragen registeren met aparte vermelding van het aantal
niet beantwoorde vragen
o Vanaf 2020 registeren van volgende opvangvragen: dringende opvangvragen,
opvangvragen voor verruimde openingsmomenten, opvangvragen van
gezinnen die behoren tot voorrangsgroepen, opvangvragen van kwetsbare
gezinnen, opvangvragen voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Kind
en Gezin ontwikkelt hiervoor een digitaal formulier.
- Informeren
o Gezinnen informeren over de beschikbare plaatsen
o Informatie over de vraag naar kinderopvang en de tekorten worden
teruggekoppeld aan het lokaal bestuur, de kinderopvanglocaties en Kind en
Gezin.
- Samenwerken
o met alle kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters
o met anderen die met gezinnen werken (bijvoorbeeld sociale dienst WZH,
perinataal netwerk?)
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o

met andere lokale loketten kinderopvang

Eindverantwoordelijkheid – het lokaal bestuur heeft als regisseur van het Lokale Beleid
Kinderopvang de opdracht de dienstverlening op haar grondgebied zo toegankelijk mogelijk
te maken. Hoe het lokaal loket concreet vorm krijgt en wie welke rol precies opneemt,
gebeurt in de schoot van het Lokaal Overleg Kinderopvang en in afstemming met het Huis
van het Kind. Hiervoor wordt een werkgroep lokaal loket kinderopvang opgericht.

Advies – vraag aan het Lokaal Overleg Kinderopvang om advies te geven voor het oprichten
van een lokaal loket kinderopvang.
Opmerkingen:
Kind en Gezin voorziet subsidies indien het Lokaal Loket Kinderopvang voldoet aan de
gestelde voorwaarden. Bij uitbreidingsrondes kan een lokaal loket kinderopvang de noden
aanduiden om aanspraak te maken op uitbreiding.
Ouders zijn niet verplicht om via het lokaal loket kinderopvang opvang te zoeken. Het
persoonlijk contact met de opvanginitiatieven blijft belangrijk.
Besluit: Het Lokaal Overleg Kinderopvang geeft unaniem positief advies voor het oprichten
van een lokaal loket.
Punt 4: Start van het nieuwe schooljaar – opvang
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking: Het nieuwe schooljaar is gestart. De voorzitter doet een rondvraag bij
Landelijke Kinderopvang en scholen i.v.m. het verloop van de buitenschoolse voor- en na
opvang/studie.
Landelijke Kinderopvang – na de zomervakantie zijn sommige ouders vergeten om opvang
voor hun kinderen te reserveren. Landelijke Kinderopvang zal – indien nodig –
schooldirecties contacteren om de gemaakte praktische afspraken van de overeenkomsten
nog eens te overlopen. (overeenkomsten tussen school – Landelijke Kinderopvang en
gemeente)
School De Zandloper/GOM – geen opmerkingen
School De Hoge Geest – geen opmerkingen
School De Klimop/Hoogeinde - de naschoolse opvang door de school is niet eenvoudig o.a.
personeelstekort.
School Het Kompas – geen opmerkingen
School Pieternel – geen opmerkingen

4

School De Eeckberger/De Wegwijzer – toename van het aantal kleuters – de school stelt
gebruik van de sporthal ter beschikking aan Landelijke Kinderopvang.
Opmerkingen:
Het oudercomité De Klimop blijft pleiten voor het oude systeem nl. naschoolse opvang in de
school georganiseerd door Landelijke Kinderopvang. Door de huidige personeelsbezetting
van Landelijke Kinderopvang kan niet op deze vraag worden ingegaan.
Besluit:
- Kennisname stand van zaken buitenschoolse opvang start nieuwe schooljaar 20192020.
- Landelijke Kinderopvang organiseert een wervingscampagne vrijwilligers.
Punt 5: Vakantieopvang
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
Evaluatie zomeropvang - Landelijke Kinderopvang (Annick Vercauteren)
-

Alle opvanglocaties hebben een hoge bezettingsgraad gekend. (zie cijfergegevens)

-

De zomerkampen van Zazoe (in school De Hoge Geest) en Wawaa (school De
Eeckberger) zijn een meerwaarde.

Evaluatie speelpleinwerking – grabbelpas – sportkamp (Sport en Jeugd)
Evaluatie van de speelpleinwerking (info Jeugd)
De speelpleinwerking is vlot verlopen. Het speelplein verwelkomde veel kinderen. Cijfers van
aantal kinderen:

Het nieuwe badgesysteem werkte vlot. Mensen moeten zich nu vooraf registreren en er ligt
dan een badge klaar die gescand wordt om hun aanwezigheid te registeren op de dag zelf.
Het is alvast een eerste administratieve vereenvoudiging. De facturatie na de zomer wordt
nu nog herbekeken om dat ook via de webshop te laten verlopen. Die worden dit jaar nog
opgestuurd door FZ.
Er waren 41 animatoren actief in de zomer. Dat was voldoende. Veel nieuwkomers door de
werving maar dat is ook nodig natuurlijk. De animatoren blijven niet meer zo lang zoals
vroeger (een 3-tal jaar ongeveer gemiddeld)
Evaluatie Knuffel- en Grabbelpas: (info Sport)
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-

-

-

Inschrijven via de webshop (tweede jaar). Enkele ouders hebben wat problemen
ondervonden maar alle ouders zijn telefonisch of via mail verder geholpen door Sport
en Jeugd.
De activiteiten verliepen vlot. Er waren geen problemen of activiteiten die wegens
omstandigheden niet zijn kunnen doorgaan (wel 1 activiteit op voorhand geannuleerd
wegens te weinig inschrijvingen). Leuke activiteiten en goede begeleiding. De
reacties van de kinderen en ouders waren ook enthousiast.
Jaarlijks stijging van het aantal deelnemende kinderen.

Evaluatie Kleutersportkamp in juli 2019: (info Sport)
-

-

Vele ouders waren blij dat dit georganiseerd werd tijdens een sluitingsweek van
Stekelbees. Op die manier moesten ze een week minder opvang zoeken en was dit
een leuke en sportieve opvulling.
Het sportkamp viel wel in de warmste zomerweek van 40 graden, maar de monitoren
hebben hier goed op ingespeeld.
De ouders en de kinderen waren enthousiast over het sportkamp.

Opmerkingen:
- Oudercomité Het Kompas – vindt de grabbelpas een heel positief concept. Het
oudercomité vraagt om het inschrijvingsmoment aan te passen. (maandag om 9 uur
geeft computerstress bij ouders en niet iedere ouder kan op dit tijdstip over een
computer beschikken).
- Oudercomité De Klimop – vindt het positief dat je online kunt inschrijven voor de
uitstappen van het speelplein. Het oudercomité heeft wel nog enkele vragen bij het
scansysteem o.a. Waarom werden kinderen nog op papier ingeschreven? Waarom
werden kinderen ’s avonds niet gescand? Komt er een volledig systeem van
inscannen bij aanvang van het speelplein en het verlaten van het speelplein?
- Kleutersportkamp is zeker voor herhaling vatbaar.
- Communicatie – oudercomité Het Kompas en oudercomité De Klimop vinden
Facebook niet het juiste communicatiekanaal om ouders te informeren over bepaalde
activiteiten (bijvoorbeeld de activiteit vuile dag) of de aankomst van de bus. De
informatie vertrekt wel gelijktijdig naar alle ouders maar niet iedereen gebruik
facebook op hetzelfde moment. En hoe worden ouders bereikt die geen facebook
hebben? Beide oudercomités stellen voor om ouders te informeren per mail.
Besluit: Kennisname evaluatie zomeropvang Landelijke Kinderopvang en evaluatie
speelpleinwerking/grabbelpas en sportkamp. De opmerkingen worden overgemaakt aan
Sport en Jeugd.
Punt 6: Huis van het Kind – stand van zaken
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
De volgende vergadering van het Huis van het Kind is gepland op 10 oktober 2019. Tijdens
deze vergadering wordt o.a. de ontwerpstructuur van het Huis van het Kind toegelicht. Na dit
overleg wordt het ontwerp van structuur Huis van het Kind voorgelegd aan het college.
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In de algemene vergadering zetelen diverse partners rond opvoedingsondersteuning.
Sommige partners zijn decretaal verplicht, andere partners hebben een aanbod rond
opvoedingsondersteuning. Het is niet de bedoeling dat het Huis van het Kind een Lokaal
Overleg Kinderopvang of een OOG wordt maar er is zeker de mogelijkheid om naast de
CLB’s en dienst onderwijs een vertegenwoordiging van de schooldirecties af te vaardigen in
de algemene vergadering van het Huis van het Kind.
Trajecten opvoedingsondersteuning scholen
Op maandag 23 september 2019 heeft Elke Schoof, verantwoordelijke Huis van het Kind
Sint-Niklaas, een toelichting gegeven over de trajecten opvoedingsondersteuning in scholen
(traject TOM en traject 8-12) aan de schooldirecties. (OOG). De presentatie wordt
toegevoegd bij het verslag.
De kostprijs voor één van deze kwaliteitsvolle trajecten bedraagt ongeveer 4.000 euro voor
de begeleiding van één kind. Het is belangrijk om bepaalde keuzen te maken en in dit
concept zijn de CLB’s ook essentiële partners.
De gemeente werkt ook samen met De Keerkring. Zij bieden eveneens
opvoedingsondersteuning aan. Het plattelandsproject opvoedingsondersteuning is
geëindigd. Het beleid heeft beslist om het spreekuur opvoedingsondersteuning van De
Keerkring verder te zetten tot eind december 2019.
Opmerkingen: /
Besluit:
- De leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang worden in het volgend overleg op de
hoogte gebracht van de verdere evolutie Huis van het Kind.
- Opvoedingsondersteuning in onze gemeente wordt in kaart gebracht (o.a. Kind en
Gezin, opvoedingslijn) + Welzijn neemt contact met CLB’s i.v.m. de trajecten
opvoedingsondersteuning in de scholen.

Punt 7: Mededelingen/actualiteit/vormingen
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
7.1. Vertegenwoordiging stuurgroep gezonde gemeente
Bespreking:
De gemeente Sint-Gillis-Waas heeft het Charter Gezonde Gemeente ondertekend. Met
verschillende preventieve acties o.a. spreuken in het straatbeeld wil de gemeente haar
inwoners aanmoedigen om gezonder te leven.

Het lokaal bestuur Sint-Gillis-Waas engageert zich om van 2019 tot 2024 als Gezonde
Gemeente verder werk te maken van een samenhangend lokaal gezondheidsbeleid.
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De stuurgroep Gezonde Gemeente is de regisseur van het preventief gezondheidsbeleid.
In overleg met Logo Waas wordt de structuur van de stuurgroep Gezonde Gemeente
aangepast. Er zullen twee vergaderblokken zijn nl. een vergaderblok rond
drugs/alcohol/tabak/gamen en een vergaderblok rond de andere Vlaamse
gezondheidsthema’s (gezonde voeding, bevolkingsonderzoeken, griep, bewegen enz.)
Relevante gezondheidsacties zullen ook in dit overleg vermeld worden.
Momenteel is het Lokaal Overleg Kinderopvang vertegenwoordigd door de
schooldirectie Het Kompas. Vraag aan de schooldirectie Het Kompas om dit verder op
zich te nemen?
Opmerkingen: /
Besluit: Winny Van Moeseke is vertegenwoordiger namens het Lokaal Overleg
Kinderopvang in de stuurgroep Gezonde Gemeente.

7.2. Op weg naar een nieuw decreet over de organisatie van buitenschoolse opvang en
de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten.
Bespreking:
- Op 1 februari 2019 goedkeuring decreet houdende de organisatie van buitenschoolse
opvang en de afstemming buitenschoolse activiteiten. 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.
- Eerste lerend netwerk heeft plaatsgevonden op dinsdag 24 september 2019.
Opmerkingen:
Besluit: Kennisname stand van zaken.
7.3. De Uitdatabank
Bespreking:
Communicatie peilt naar de interesse bij alle adviesraden om een infosessie rond de
Uitdatabank te organiseren. Communicatie peilt bij alle gemeentelijke adviesraden naar de
interesse om een infosessie te organiseren rond het invoeren van activiteiten in de
Uitdatabank.
Wat is de UiTdatabank? Onze gemeente behoort sinds 2015 tot het UiTnetwerk. Dit
netwerk verzamelt het cultuur- en vrijetijdsaanbod in Vlaanderen en Brussel.
Organiseert je vereniging een vrijetijdsactiviteit in onze gemeente? Geef ze dan in via de
UiTdatabank. De activiteit verschijnt nadien automatisch op enkele gemeentelijke
communicatiekanalen.
Welke activiteiten mag ik wel/niet invoeren?
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In de gemeentelijke kanalen verschijnen enkel activiteiten van verenigingen uit groot SintGillis-Waas of er moet een samenwerkingsverband met gemeente of OCMW aangetoond
worden. Volgende activiteiten worden niet gepubliceerd: commercieel, politiek, religieus enz.
Waar verschijnt mijn vrijetijdsactiviteit?
In het infoblad vermelden we enkel eenmalige activiteiten, in de Winter- en Zomerkrant is er
ruimte voor wekelijkse activiteiten. De websites www.uitinvlaanderen.be en www.sint-gilliswaas.be vermelden alle activiteiten.
Wanneer moet ik mijn activiteit invoeren?
Activiteiten voor de kalender van het infoblad en de Winter- en Zomerkrant moeten tijdig in
de UiTdatabank geplaatst worden. Je kan de deadlines voor het invoeren altijd terugvinden
in de kalender van het infoblad.
Opmerkingen:
Besluit: Kennisname uitdatabank
7.4. Mededelingen
Landelijke Kinderopvang
- na de herfstvakantie vervalt het registreren van opvang (de registratie geldt wel nog voor
vakanties en schoolvrije dagen). Elke kind zal een unieke QR-code ontvangen (er is rekening
gehouden met co-ouderschap enz.) + op elke locatie is een back-up systeem.
- week van de IBO – thema ‘Natuurlijk’ – kinderen worden gestimuleerd om buiten te spelen.
Kinderopvangdienst Gezinsbond – er wordt een nieuwe kinderopvang geopend in
Kluizenhof.
School De Hoge Geest – alle leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang zijn van harte
welkom op Levensloop in Beveren zaterdag 19 (vanaf 15 uur) en zondag 20 oktober 2019
(tot 15 uur). De school en de gemeente werken samen om geld op te halen voor de Stichting
Tegen Kanker.
Het oudercomité De Klimop vraagt om op het einde van het Lokaal Overleg Kinderopvang al
de agenda voor de volgende vergadering vast te leggen zodat zij de agenda van het Lokaal
Overleg Kinderopvang vooraf kunnen bespreken binnen hun oudercomité.

Datum volgende vergadering:
Donderdag 16 januari 2020 om 20 uur in de raadzaal van het Administratief en
Bestuurscentrum, Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas
Wens je als lid nog een agendapunt toe te voegen, dan kan je dit doen tegen laatste 10
januari 2020. Toegevoegde agendapunten meld je schriftelijk samen met een toelichting aan
de secretaris.
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