VERSLAG
Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang
Datum: donderdag 16 januari 2020 om 20 uur
Plaats: De Geule - Welzijnshuis
Aanwezig: Melanie Pincé (Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw), Georges Thielman
(Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw), Annick Vercauteren (Landelijke Kinderopvang),
Winny Van Moeseke (GBS Het Kompas), Marion van de Waart (De Klimop), Katia Van
Cauteren (Pieternel), Ingrid Saelen (oudercomité De Zandloper), Wendy Deyaert (ouderraad
Het Kompas), Frits Martens (oudercomité De Hoge Geest), Virginie Reuse (De Keerkring),
Robin De Dobbeleer (Kind en Gezin), Marita Meul (voorzitter en schepen) en Krista Molders
(secretaris)
Verontschuldigd: Ann Bogaerts (Landelijke Kinderopvang), Tulsi Celie (Landelijke
Kinderopvang), Katrien Van Britsom (ZOI ’t Knusje), Kimberly Stevens (ZOI Wawaa),
Stefanie De Cauwer (ZOI Wawaa), Femke Merckx (GLS Zandloper/GOM), Bart Van
Overmeire (De Bron), Christine Driesmans (De Sterappel), Bart Weemaes (De Hoge Geest),
Margo Bosschaert (De Eeckberger/Wegwijzer), Leen Van Landeghem (ouderraad De
Eeckberger), Annelies Bral (ouderraad De Eeckberger), Kristel Janssens (oudercomité De
Klimop), Tess Verberckmoes (oudercomité De Klimop), Sanaa Zerauli (Leren@vaart), Sarah
Debeir (Kind en Gezin)
Afwezig: Birgit Cools (ZOI Stoetel), Jolene Goddaert (ZOI Zazoe), Silvia Jonkers (ouderraad
Meerdonk),
Punt 1: Verwelkoming en goedkeuring verslag 26 september 2019
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
De voorzitter wenst alle aanwezigen een mooi en gezond 2020. Het is het allereerste Lokaal
Overleg Kinderopvang in het nieuwe Welzijnshuis/Huis van het Kind. Na het overleg volgt
een rondleiding.
De opmerkingen rond de speelpleinwerking zijn overgemaakt aan de jeugddienst. Dit zijn de
antwoorden van de jeugddienst:
- De opmerkingen over het scansysteem zijn terecht. Momenteel laat het systeem nog
niet toe om de badges uit te scannen bij het verlaten van de speelpleinwerking. De
softwarefirma is hierover gecontacteerd om dit op te lossen.

-

Opmerkingen over de communicatie. De jeugddienst staat zeker open om mails te
versturen als er aankondigingen zijn van bepaalde themadagen. De jeugddienst
vraagt wel om rekening te houden dat de monitoren soms snel een brainstorm
houden om een themadag de volgende dag te organiseren m.a.w. niet alles kan per
mail gecommuniceerd worden. Het communiceren over uur van aankomst bij een
uitstap per mail is moeilijk. De monitoren op de bus kunnen dit niet doen.

Opmerkingen:
Er bestaat een facebookgroep voor ouders waarop berichten over aankomstuur uitstap
vermeld worden. Sport en jeugd vragen aan de ouders om andere ouders, die niet
aangesloten zijn op facebook te verwittigen bij een wijziging van een aankomstuur.
FB geeft wel de melding niet op hetzelfde moment door aan de gebruiker (cf. algoritme FB –
meer gelikte berichten zullen zichtbaarder zijn op de wall van de gebruiker).
Het is uitzonderlijk dat het aankomstuur enorm verschilt van het afgesproken uur maar een
file omwille van een ongeval is niet uitgesloten.
Besluit:
De leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang keuren het verslag van 26 september 2019
goed.
Punt 2: Vakantieopvang – grabbelpas en sportmix
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)/Liesl Van Hoeij (sport)
Bespreking: Het inschrijvingsmoment voor de grabbelpasactiviteiten is – op vraag van de
leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang – verschoven van maandag naar dinsdag in
functie van de dienstverlening. Inschrijven is mogelijk vanaf 9 uur tot 19 uur. (vooral digitaal
inschrijven maar altijd de mogelijkheid om langs te komen)
Het startmoment voor de inschrijvingen grabbelpas blijft behouden op een weekdag omdat
Sport en Jeugd de dienstverlening zo optimaal mogelijk kunnen garanderen: back up van de
dienst om inwoners te helpen met o.a. zwevende profielen, back up van de
systeembeheerder (recreatex).
Sport en Jeugd hebben bij omliggende gemeenten geïnformeerd naar hun startmoment van
inschrijvingen vakantieopvang.
- Stekene – mogelijkheid om ’s avonds in te schrijven maar als het computersysteem
vastloopt, kunnen de inwoners niet onmiddellijk worden geholpen aangezien de
systeembeheerders enkel werken tijdens de kantooruren.
- Sint-Niklaas – start met de inschrijvingen om 9 uur op een weekdag om bij problemen
met het computersysteem de systeembeheerders te kunnen inschakelen en de
inwoners zo snel mogelijk verder te helpen.
Opmerkingen:
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Het is niet voor alle inwoners mogelijk om hun kind in te schrijven tijdens een weekdag. Niet
iedereen heeft op zijn werk toegang tot een computer (cf. arbeiders in een fabriek) of website
(sommige bedrijven blokkeren sommige websites).
Niet alle browsers zijn geschikt om in te schrijven voor grabbelpasactiviteiten. Voorstel om dit
duidelijk te vermelden in de communicatie.
Besluit:
Sport vraagt na om tijdens de middagpauze van 12.30 tot 14 uur ook telefonisch bereikbaar
te zijn voor de inschrijvingen grabbelpas zodat inwoners tijdens hun lunchpauze hun
kinderen kunnen inschrijven.
Duidelijker vermelden welke browsers geschikt of minder geschikt zijn voor de inschrijvingen
grabbelpas.
De start van de inschrijvingen grabbelpas blijft behouden op een weekdag nl. dinsdag van 9
tot 19 uur i.p.v. maandag (9 tot 17 uur) omwille van de back up van de dienst en de
systeembeheerder bij eventuele mogelijkheden. Het is mogelijk om aan te melden en in te
schrijven via de GSM.

Punt 3: Vakantieopvang Landelijke Kinderopvang
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)/Annick Vercauteren (Landelijke Kinderopvang)
Bespreking:
a) Evaluatie van de herfst- en kerstvakantie 2019
Herfstvakantie 28 oktober – 31 oktober
• Sint-Gillis-Waas - max. 55 plaatsen – gemiddelde bezetting van 82%
• De Klinge – max. 30 plaatsen – gemiddelde bezetting van 88%
• Sint-Pauwels – max. 22 plaatsen – gemiddelde bezetting 63%
Kerstvakantie 23-24 december en 2-3 januari
• Sint-Gillis-Waas - gemiddelde bezetting van 50%
• De Klinge – gemiddelde bezetting van 41%
• Sint-Pauwels – gemiddelde bezetting van 46%
Bij de inschrijvingen zijn de locaties volzet maar in de realiteit geen volzette opvang.
Sommige kinderen komen niet opdagen. Een sterke daling in de bezetting op woensdag.
In de toekomst zal 24 december een sluitingsdag zijn voor alle opvanglocaties van
Landelijke Kinderopvang in Vlaanderen. Dit is een beslissing van de ondernemingsraad
van Landelijke Kinderopvang.
b) Krokusvakantie 24 februari t.e.m. 28 februari 2020 – stand van zaken
• Lottrekking is gepland op vrijdag 31 januari 2020 – reserveren kan nog tot 30
januari
• Sint-Gillis-Waas – al 32% van de aanvragen ingediend
• De Klinge – al 46% van de aanvragen ingediend
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•
•

Sint-Pauwels – al 45% van de aanvragen ingediend
Eerste vaststellingen is dat in de locatie SGW vooral de voormiddagen drukbezet
zijn, in de locatie DK vooral beide dagdelen (vm. + nm) en in SP is vooral
namiddag drukker bezet.

Opmerkingen:
Besluit: Kennisname evaluatie van de herfst- en kerstvakantie 2019. Kennisname stand van
zaken krokusvakantie. Het cijfermateriaal van de bezetting wordt bij het verslag toegevoegd.
Punt 4: Strategisch Meerjarenplan – terugkoppeling adviesraden
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
In 2019 is het strategisch meerjarenplan 2020-2025 opgemaakt en goedgekeurd door
gemeenteraad van december 2019. Het strategisch meerjarenplan is een plan tot op
actieniveau voor de komende 6 jaar.
Tijdens verschillende workshops konden 12 inspraakorganen waaronder het Lokaal Overleg
Kinderopvang input geven a.d.h.v. strategische doelstellingen die aansluiten bij de thema’s
van het inspraakorgaan.
Zie PowerPoint terugkoppeling strategisch meerjarenplan.
Opmerkingen:
Besluit: Kennisname van het strategisch meerjarenplan 2020 – 2025. De PowerPoint wordt
toegevoegd bij het verslag.
Punt 5: Gezonde gemeente – Generatie rookvrij
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
Het project Generatie Rookvrij heeft als doel dat alle kinderen geboren vanaf 2019 kunnen
opgroeien, spelen en zich amuseren in rookvrije omgevingen. In 2019 is het allereerste
rookvrije speelterrein officieel geopend in de Bagoniewijk te Sint-Pauwels.
Tijdens het overleg Logo met de lokale besturen is het idee geopperd om een Wase
campagne te voeren rond Werelddag zonder tabak (31 mei). Er wordt op 28 mei 2020 een
persmoment voorzien op het speelterrein Houtvoort om de rookvrije speelterreinen in het
Waasland in de kijker te zetten.
Jeugd en Sport engageren zich alvast om een activiteit uit te werken voor een groep
kinderen van de drie centrumscholen. (De Sterappel, De Klimop en Het Kompas). Jeugd en
Sport opteren voor de eerste graad. Vraag aan de betrokken scholen aantal
kinderen/klassen zodat we al een paar praktische zaken kunnen uitwerken/bestellen o.a.
voor de bellenblaasactie.
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De gemeente streeft ernaar om eind 2020 zeker 4 speelterreinen rookvrij te hebben nl.
Houtvoort (Sint-Gillis-Waas), Rode Hoge Moer (De Klinge) en Teerlingwijk (Meerdonk). Dit
wordt verder uitgewerkt met Jeugd en Sport (gekoppeld aan sportmixnamiddag).
Opmerking: /
Besluit:
Kennisname activiteit rookvrije speelterrein Houtvoort op 28 mei 2020. De concrete
uitwerking en afspraken worden tijdig meegedeeld aan de betrokken scholen.

Punt 6: Mededelingen/actualiteit/rondvraag.
Inleiding: Marita Meul (voorzitter)
Bespreking:
a) De Keerkring – verderzetten spreekuur opvoedingsondersteuning
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om het spreekuur
opvoedingsondersteuning verder te zetten. Momenteel is het belangrijk om het
spreekuur terug bekender te maken bij de partners van het Lokaal Overleg
Kinderopvang en het Huis van het Kind.
Het spreekuur is gratis voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar t.e.m. 25 jaar. Je kan
er terecht voor kleine en grote vragen rond opvoeden. De locatie van het spreekuur is
te bespreken met de pedagogisch ondersteuner maar kan zeker plaatsvinden in een
spreekuurlokaal van het Welzijnshuis.
Voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen bestaat het spreekuur van
Kind en Gezin.
De flyer van het spreekuur wordt digitaal meegestuurd met het verslag. Het is
mogelijk om gedrukte exemplaren aan te vragen. De voorzitter vraagt aan alle
scholen/buitenschoolse kinderopvang om de flyers te verspreiden bij de ouders of op
te nemen in de nieuwsbrief.
b) Drugpunt Waas (o.a. project MEGA)
De werking van Drugpunt Waas heeft in het jaar 2019 stilgelegen door
personeelsomstandigheden. Sinds december 2019 is Eline De Maesschalck aan de
slag als nieuwe preventiewerker. Voorlopig loopt haar contract tot eind juni 2020.
Eline zal o.a. de MEGA-fuif ondersteunen. Eline is ook het aanspreekpunt voor
vroeg-interventiegesprekken rond drugs, alcohol, gokken en gamen. De gesprekken
zijn gratis en vinden plaats in het CGG Sint-Niklaas of in een spreekuurlokaal van het
Welzijnshuis. Doelgroep: vanaf 3de graad lagere school t.e.m. 25 jaar.
De voorzitter vraagt eveneens aan de scholen om dit spreekuur Drugpunt Waas
bekender te maken en de info te verspreiden aan de ouders.
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c) Decreet buitenschoolse opvang – centraal vertrekpunt van het decreet zijn de
kinderrechten.
Vanuit het lerend netwerk Regie ‘Buitenschoolse opvang i.s.m. vele partners’ is een
stappenplan uitgewerkt.
Stap 1 – intern draagvlak en kennis binnen het lokaal bestuur
Stap 2 – interne werkgroep samenstellen en trekkers aanduiden
Stap 3 – in kaart brengen van huidige lokale situatie
Stap 4 – ontwerp-visie formuleren over buitenschoolse kinderopvang en de
afstemming met de buitenschoolse activiteiten gelinkt aan de realisatie van de
kinderrechten.
Stap 5 – in kaart brengen interne en externe betrokkenen
Vanuit Welzijn wordt aan de leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang gevraagd
om het formulier rond buitenschoolse opvang in te vullen en terug te bezorgen zodat
we als lokaal bestuur de huidige lokale situatie in kaart kunnen brengen. Dit formulier
wordt bij het verslag verstuurd.
Het is belangrijk om ruimer te gaan dan enkel het Lokaal Overleg Kinderopvang. Er
zijn ook sportverenigingen die sportkampen organiseren enz.
d) Kalender opvoedingsondersteuning ‘Opvoeden in beeld’.
Voor de kerstvakantie is de kalender ‘Opvoeden in beeld’ digitaal verspreid. Er zijn
nog enkele gedrukte exemplaren ter beschikking.
e) Nieuws van Landelijke Kinderopvang – verhuizen begin februari 2020 naar het
Welzijnshuis. Lancering van een nieuwe naam, nieuw logo op 24 januari 2020.
f)

Nieuws van het vrij katholiek onderwijs – fusie + nieuwe naam en logo. De
scholen van het vrij katholiek onderwijs van de gemeente nl. Pieternel, De Klimop, De
Eeckberger/Wegwijzer, De Hoge Geest fusioneren vanaf 01.09.2020 met het vrij
katholiek onderwijs van de gemeente Stekene – nieuwe naam is KABAWANO (d.i.
KAtholieke BAsisscholen WAasland NOord)

g) Nieuws van de Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw
Op 27 januari 2020 gaat de kinderopvanglocatie in de Tybaarstraat open.
h) Nieuws van de ouderraad De Hoge Geest
De ouderraad van De Hoge Geest verandert van naam nl. oudercomité De Hoge
Geest. Deze wijziging heeft vooral een financiële impact.
Besluit: Kennisname mededelingen/actualiteit
De vergadering wordt afgesloten met een rondleiding in het nieuwe Welzijnshuis.

Datum nieuw overleg
Dinsdag 21 april 2020 om 20 uur
Welzijnshuis, zaal ’t Hoogeinde,
Zwanenhoekstraat 1A, 9170 Sint-Gillis-Waas
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