VERSLAG
Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang
Datum: donderdag 18 maart 2021 om 20 uur
Plaats: digitaal via Teams
Aanwezig: Annick Vercauteren (Ferm Kinderopvang), Nele Lekens (Ferm Kinderopvang),
Melanie Pince (Kinderopvangdienst Gezinsbond), Georges Thielman (Kinderopvangdienst
Gezinsbond vzw), Femke Merckx (De Zandloper), Winny Van Moeseke (Het Kompas), Bart
Van Overmeire (De Bron), Marion van de Waart (De Klimop/Hoogeinde), Margo Bosschaert
(De Eeckberger/Wegwijzer), Christine Driesmans (De Sterappel), Katia Van Cauteren
(Pieternel), Bart Weemaes (De Hoge Geest), An Van Achter (oudercomité De Klimop),
Wendy Deyaert (oudercomité Het Kompas), Robin De Dobbeleer (Kind en Gezin/Opgroeien),
Chantal Vergauwen (schepen), Krista Molders (secretaris)
Verontschuldigd: Sarah Debeir (Kind en Gezin/Opgroeien), Katrien Van Britsom (ZOI ’t
Knusje), Sanaa Zerauli (Mentes vzw), Leen Van Landeghem (oudercomité De Eeckberger)

Punt 1: Verwelkoming en vertegenwoordiging Lokaal Overleg Kinderopvang –
wijzigingen.
Inleiding: Chantal Vergauwen (voorzitter)
Bespreking:
Op 1 januari 2021 heeft Chantal Vergauwen de fakkel van Marita Meul overgenomen.
Chantal Vergauwen is schepen van o.a. Welzijn, Landbouw, Platteland en Polders. Chantal
Vergauwen verwelkomt alle aanwezigen.
Enkele wijzigingen in de vertegenwoordiging van het Lokaal Overleg Kinderopvang:
- Mevrouw Ingrid Saelen heeft haar ontslag ingediend als vertegenwoordiger van het
oudercomité De Zandloper. Momenteel heeft het oudercomité nog geen nieuwe
vertegenwoordiger voor het Lokaal Overleg Kinderopvang aangeduid.
- Mevrouw Kristel Janssens heeft haar ontslag ingediend als vertegenwoordiger van
het oudercomité De Klimop. Mevrouw An Van Achter is door het oudercomité
aangesteld als de nieuwe vertegenwoordiger voor het Lokaal Overleg Kinderopvang.
- Mevrouw Nele Lekens is de nieuwe regiomanager van Ferm Kinderopvang.
Alle aanwezigen stellen zichzelf kort voor.
Opmerkingen: /
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Besluit: Kennisname van de wijzigingen vertegenwoordiging Lokaal Overleg Kinderopvang.
Punt 2: Goedkeuring verslag van 16 januari 2020.
Inleiding: Chantal Vergauwen (voorzitter)
Bespreking:
Het vorige overleg dateert van 16 januari 2020. De items rond speelpleinwerking 2020,
grabbelpas 2020, de vakantieopvang van Ferm Kinderopvang enz. werden door de leden
van het Lokaal Overleg Kinderopvang besproken. Door de impact van corona is de werking
van al deze activiteiten in 2020 totaal veranderd.
Daarnaast is het strategisch meerjarenplan 2020-2025 teruggekoppeld naar alle
gemeentelijke adviesraden waaronder het Lokaal Overleg Kinderopvang.
Opmerkingen: /
Besluit: De leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang keuren het verslag van 16 januari
2020 goed.
Punt 3: Buitenschoolse kinderopvang
Inleiding: Chantal Vergauwen (voorzitter), Nele Lekens (regiomanager Ferm Kinderopvang)
en Annick Vercauteren (coördinator Ferm Kinderopvang)
Bespreking:
3.1. Organisatie van de buitenschoolse kinderopvang tijdens corona
Na het ontvangen van de richtlijnen van het agentschap Opgroeien heeft Ferm Kinderopvang
en de gemeente in overleg met de scholen de organisatie van de buitenschoolse
kinderopvang aangepast. Om deze organisatie van de buitenschoolse kinderopvang te
realiseren heeft het college van burgemeester en schepenen beslist (in zitting van 8 februari
2021) om de kostprijs voor de 7 extra kinderbegeleiders te dragen.
Een overzicht van de huidige organisatie van de buitenschoolse kinderopvang:
In Sint-Gillis-Waas:
Kinderen van school De Klimop worden opgevangen op de school – Kerkstraat 91
(voorschools, naschools, woensdagnamiddag en schoolvrije dagen)
Kinderen van school Het Kompas en school De Sterappel worden opgevangen in BKO ’t
Kuipertje (gesplitst in aparte groepen) – Kardinaal J. Cardijnstraat 1 bus 1 (voorschools,
naschools, woensdagnamiddag en schoolvrije dagen)
Kinderen van wijkschool Hoogeinde worden opgevangen op de school zelf – SintNiklaasstraat 136 (voorschools, naschools, woensdagnamiddag en schoolvrije dagen)
Kinderen van school De Eeckberger worden naschools opgevangen in BKO ’t Kalf
(kleuters) en in de turnzaal (lagereschoolkinderen – Stroperstraat 5 A (voorschools,
naschools, woensdagnamiddag en schoolvrije dagen)
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In Meerdonk
Kinderen van school De Wegwijzer worden opgevangen in het BKO-gebouw (kleuters) en
in het lokaal van de tekenschool (lagereschoolkinderen) – Margrietstraat 14 C (voorschools,
naschools, woensdagnamiddag en schoolvrije dagen)
Kinderen van de GOM worden opgevangen op de school zelf – Margrietstraat 14 –
(voorschools, naschools, woensdagnamiddag en schoolvrije dag
In De Klinge
Kinderen van school De Bron worden opgevangen op de school zelf (kleuters in de
speelzaal van de kleuterblok, lagereschoolkinderen in het BKO-lokaal) – Buitenstraat 2
(voorschools, naschools, woensdagnamiddag en schoolvrije dagen)
Kinderen van school De Hoge Geest Hulststraat worden opgevangen in het BKO-gebouw
(gesplitst in aparte groepen) – Hulststraat 44 (voorschools, naschools, woensdagnamiddag
en schoolvrije dagen)
Kinderen van school De Hoge Geest Kieldrechtstraat worden opgevangen in zaal
Goukensberg – Kieldrechtstraat 12 (voorschools, naschools, woensdagnamiddag en
schoolvrije dagen)
In Sint-Pauwels
Kinderen van school Pieternel en school De Zandloper worden opgevangen in het
Parochiecentrum De Zoal (ook hier gesplitst in aparte groepen) – Klapdorp 9 A (voorschools,
naschools, woensdagnamiddag en schoolvrije dagen) omwille van de veiligheid.
3.2. Vakantieopvang
3.2.1. Krokusvakantie – evaluatie
- In overeenstemming met de coronamaatregelen is tijdens de krokusvakantie de
opvang opgedeeld per bubbel van max. 25 kinderen. In overleg tussen de gemeente
en Ferm Kinderopvang is beslist om vijf opvanglocaties i.p.v. drie opvanglocaties te
voorzien. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 3 februari
2021 beslist om de kosten voor het inzetten van extra kinderbegeleiding op zich te
nemen zodat het mogelijk was om vijf locaties te openen.
- De vijf locaties zijn Sint-Pauwels, De Klinge, ’t Kuipertje, Meerdonk en ’t Kalf.
- Alle opvanglocaties waren volzet met bubbels van 25 kinderen. Deze maatregel was
echter niet voor alle ouders even duidelijk en leidden soms tot frustratie.
3.2.2. Paasvakantie – stand van zaken
- Het college heeft in zitting van 8 maart 2021 de organisatie van de paasvakantie door
Ferm Kinderopvang goedgekeurd.
- De organisatie verloopt naar analogie met de organisatie krokusvakantie m.a.w. vijf
locaties met een bubbel van 25 kinderen.
- Het college zal ook de kosten voor het inzetten van extra kinderbegeleiding op zich
nemen zodat het mogelijk is om vijf locaties te openen en een coronaveilige opvang
te voorzien.
3.3. Nieuwbouwproject Sint-Pauwels

3

De gemeentelijke lagere school De Zandloper breidt uit. De buitenschoolse kinderopvang
krijgt een nieuw gebouw geïntegreerd op de schoolsite.
Architectenbureau MAN werd aangesteld voor het ontwerp van de nieuwe gebouwen, die
aansluiten bij de bestaande schoolgebouwen
- Een gebouw met verdieping voor de directie, administratie en lerarenlokaal
- Een tweede gebouw met klaslokalen
- Een derde gebouw voor de buitenschoolse kinderopvang.
Het wandelpad tussen de Zandstraat en Klapdorp wordt heraangelegd en verplaatst. Op de
plaats van de containers van de huidige buitenschoolse kinderopvang komt een fietsstalling.
De werken zijn gestart op maandag 15 februari 2021 en duren ongeveer een jaar.
Vzw DrieZ heeft bevestigd dat Ferm Kinderopvang in de Zoal mag blijven zolang er geen
versoepelingen voor socio-culturele verenigingen zijn. Dit betekent dat Ferm Kinderopvang
langer dan 31 maart 2021 in de Zoal kan blijven.
Zodra er versoepelingen worden aangekondigd, wordt overgeschakeld naar het volgende
concept dat is afgesproken met alle betrokken partners (schooldirecties De Zandloper en
Pieternel, Ferm Kinderopvang en gemeente (Onderwijs, Sport en Welzijn):
-

-

-

-

Gebruik van de sporthal tijdens de schoolweken en schoolvakanties door Ferm
Kinderopvang
Om de werking van de tafeltennisclub niet in gedrang te brengen is afgesproken dat
de avondopvang tot 18 uur duurt. De kinderen zullen vanaf 17.45 uur buiten of onder
de luifel spelen zodat de tafeltennisclub vanaf 17.45 uur de zaal kan klaarzetten.
De schooldirectie van De Zandloper stelt voor dat Ferm Kinderopvang tijdens de
schoolweken gebruik kan maken van de tuin en het bos om buiten te spelen. De
speelplaats is minder geschikt omdat de kinderen studie hebben in de klassen
gelegen aan de kant van de speelplaats. De schooldirectie stelt voor om wel de
speelplaats open te stellen tijdens de schoolvakanties samen met de tuin/bos.
De lokalen van de tekenschool worden gebruikt tijdens de schoolvakanties voor Ferm
Kinderopvang zodat de kinderen dan ook ruimte hebben om te knutselen en te
tekenen.
De refter van De Zandloper wordt gebruikt om op woensdagnamiddag zodat de
kinderen hun boterhammen kunnen opeten. Indien nodig zal Onderwijs aan de
leerkracht Woord vragen om eventueel uit te wijken naar de ruimte boven de
bibliotheek van Sint-Pauwels.

Het college van burgemeester en schepenen heeft dit concept goedgekeurd in zitting van 8
maart 2021.
Opmerkingen:
- Ferm Kinderopvang probeert voor de organisatie van de paasvakantie rekening te
houden met de kwetsbare gezinnen om hen een bepaalde locatie toe te kennen
(gezinnen die niet over vervoer beschikken of kinderen, met extra zorg die gehecht
zijn aan bepaalde begeleiding). Ferm Kinderopvang probeert zoveel mogelijk
rekening te houden met de woonplaats van de ouders.
- Mondmaskerplicht – Op 22 maart 2021 wordt de mondmaskerplicht ingevoerd voor
de leerlingen van 5de en 6de leerjaar. Het agentschap Opgroeien trekt deze lijn door
voor de opvang maar stelt wel dat voor buitenactiviteiten geen
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-

mondmaskerverplichting is. Ferm Kinderopvang vraagt aan het lokaal bestuur
duidelijkheid om verwarring tussen de scholen en de opvang te vermijden.
Ferm Kinderopvang stelt ook vast dat sommige ouders weigeren een mondmasker te
dragen aan de toegangsdeur van de locaties buitenschoolse opvang. Ouders
gedragen zich respectloos naar de kinderbegeleiding en stellen deze maatregel in
vraag. Sommige schooldirecties ervaren hetzelfde probleem i.v.m. de
mondmaskerplicht aan de schoolpoort.

Besluit:
- Kennisname van de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang tijdens corona.
- Kennisname van de vakantieopvang (evaluatie van de krokusvakantie en stand van
zaken paasvakantie)
- Kennisname stand van zaken nieuwbouwproject Sint-Pauwels. De voorzitter bedankt
nogmaals de schooldirecties van De Zandloper en Pieternel en Ferm Kinderopvang
om samen een oplossing uit te werken.
- Gelet op de hoogdringendheid rond de mondmaskerverplichting voor de leerlingen
van 5de en 6de leerjaar heeft schepen Vergauwen onmiddellijk na het overleg contact
opgenomen met de burgemeester. Ook de problemen van het dragen van een
mondmasker aan de schoolpoort en de toegangsdeur van de BKO-locaties is
doorgegeven aan de burgemeester.

Punt 4 – toegevoegd agendapunt – meerjarenprogrammatie voor nieuwe plaatsen
inkomenstarief kinderopvang baby’s en peuters
Inleiding: Chantal Vergauwen (voorzitter)
Bespreking:
Vanaf 22 februari 2021 kunnen organisatoren kinderopvang nieuwe opvangplaatsen met
subsidie inkomenstarief (trap 2A) aanvragen.
Uiterlijk 30 maart 2021 doet de organisator zijn aanvraag bij het Agentschap Opgroeien. De
organisator moet het lokaal bestuur informeren op het moment dat hij een aanvraag indient.
Uiterlijk 28 april 2021 kan het lokaal bestuur over elke aanvraag in zijn gemeente een
negatief of positief advies uitbrengen.
De gemeente Sint-Gillis-Waas komt in aanmerking voor negen extra plaatsen op trap 2A
(inkomenstarief).
Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw heeft laten weten dat de uitbreiding van 9 extra
plaatsen op trap 2A positief is voor de gemeente Sint-Gillis-Waas in het kader van vraag en
aanbod. In het algemeen belang wil Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw zich inzetten voor
de realisatie van de extra plaatsen. Hiervoor vraagt Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw
aan de gemeente om hetzij een extra locatie ter beschikking te stellen of om een
tussenkomst in de huur van een locatie. (max. 9000 euro naar analogie met de huidige
tussenkomst huur)
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Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 15 maart 2021 de
goedkeuring gegeven om in het kader van het algemeen belang van dit aanbod van 9 extra
plaatsen vanaf 2022 in het meerjarenplan bijkomend budget van 9.000 euro te voorzien in de
tussenkomst voor huur van een locatie voor groepsopvang in Sint-Pauwels.
Opmerkingen:
Besluit: De leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang nemen kennis van de beslissing van
het college inzake de meerjarenprogrammatie voor nieuwe plaatsen inkomenstarief
kinderopvang baby’s en peuters. Het Lokaal Overleg Kinderopvang steunt de aanvraag van
Kinderopvangdienst Gezinsbond voor extra plaatsen inkomenstarief kinderopvang.

Punt 5: Het decreet buitenschoolse activiteiten – stand van zaken
(PowerPointpresentatie)
Inleiding: Chantal Vergauwen (voorzitter) en Krista Molders (secretaris)
Bespreking:
Sedert 1 januari 2021 is het decreet van 3 mei 2019 houdende de organisatie van
buitenschoolse opvang en de afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten in werking
getreden. Het uitgangspunt van het decreet zijn de rechten van het kind.
Vanuit de gemeente is een projectwerkgroep samengesteld om de uitvoering van dit decreet
te realiseren. Deze projectwerkgroep bestaat uit medewerkers van Onderwijs, Cultuur en
bibliotheek, Jeugd, Sport en Ferm Kinderopvang.
Het decreet voorziet een transitie van zes jaar. Vanuit de gemeente is geopteerd om deze
periode op te delen in luiken van twee jaar. Voor de projectplanning 2021-2022 worden
volgende acties uitgewerkt:
-

Samenstellen van de interne werkgroep en trekkers (januari 2021)
Opvolgen van de actualiteit (voortdurend)
Intern draagvlak en kennis binnen het lokaal bestuur (maart 2021)
In kaart brengen van de huidige lokale situatie gelinkt aan de realisatie van de
kinderrechten (deadline eind augustus 2021)
Visie en werkwijze formuleren om kinderen/ouders enz. te laten participeren bij de
verdere uitwerking (deadline eind december 2021)
Participatie van kinderen/ouders/actoren (deadline mei 2022)
Ontwikkelen van een visie over (deadline december 2022)
o Buitenschoolse kinderopvang en de afstemming met de buitenschoolse
activiteiten gelinkt aan de realisatie van de kinderrechten
o Rol lokaal bestuur
o Rol en samenstelling lokaal samenwerkingsverband

Opmerkingen:
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Besluit: Kennisname stand van zaken project buitenschoolse opvang en activiteiten vanuit de
rechten van het kind. De PowerPointpresentatie wordt bij het verslag toegevoegd.
Punt 6: Mededelingen/actualiteit/vormingen
Inleiding: Chantal Vergauwen (voorzitter)
Bespreking:
Summerschool tijdens de paasvakantie 2021
Het college heeft de organisatie van het project Summerschool van Odisee tijdens de
tweede week van de paasvakantie 2021 goedgekeurd.
Vaak kiezen kansarme en anderstalige jongeren minder voor STEM richtingen in het
secundair onderwijs. Odisee wil hen buiten de schooltijden hiermee kennis laten maken.
Voor de werving van leerlingen staat de dienst Onderwijs in. Onderwijs doet dit in
samenwerking met de scholen en het Welzijnshuis.
Odisee voorziet telkens 2 studenten per graad en zal met graadklassen werken, telkens van
9 tot 13 uur. Op maandag, woensdag en vrijdag wordt gewerkt rond wetenschap en techniek,
op dinsdag en donderdag rond taal en maatschappij. Deze project gaat door in de lokalen
van Het Kompas.
Speelpleinwerking 2021 - Vanaf 1 februari 2021 tot eind oktober is GC De Route ingericht
als vaccinatiecentrum. De speelpleinwerking gaat dit jaar – uitzonderlijk – door in de
polyvalente zaal De Klingenaar in De Klinge.
Voorstelling DOMO
De organisatie DOMO heeft hun werking voorgesteld aan schepen, sociale dienst en Huis
van het Kind. Domo richt zich op gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar die zich in een
moeilijke situatie bevinden en die geen of weinig sociale steun ervaren uit hun omgeving.
In deze gezinnen schakelt DOMO een vrijwilliger in, die samen met gezin op pad gaat. De
vrijwilliger brengt wekelijks tijd door met het gezin, gedurende een periode van gemiddeld 1
tot 2 jaar.
Momenteel staan er twee gezinnen uit onze gemeente op de wachtlijst. Zodra DOMO
vrijwilligers vindt, kan gestart worden met de begeleiding van deze gezinnen.
DOMO heeft aan de gemeente gevraagd om hun werking toe te lichten in diverse
overlegorganen en om ook promo te maken voor hun vrijwilligerswerking.
Opmerking: /
Besluit:
1. Kennisname organisatie van Summerschool in de tweede week van de paasvakantie
2021.
2. Kennisname speelpleinwerking zomer 2021 in de polyvalente zaal De Klingenaar.
3. Kennisname werking DOMO. Bij het verslag wordt de folder van DOMO toegevoegd.
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Datum nieuw overleg 7 oktober 2021 om 20 uur
De locatie wordt ten gepaste tijde meegedeeld (afhankelijk van de geldende
maatregelen)
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