Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 19/2/19
Aanwezig:

mevr. Greet Luypaert (in vervanging voor An Kiekens, dienstverantwoordelijke
DOG Kinderopvang Felies), mevr. Tineke Lambert (dienstverantwoordelijke DOG
Reddie Teddy), mevr. Sarah Verbeke (Rupsepootjes), mevr. Cynthia Hellebaut
(Zwalmnest), dhr. Johan Meirhaeghe (directie VBS Groene Heuvel),
mevr. Christa De Sutter (directie BS Hundelgem), dhr. Geert Wildemeersch
(directie VBS Munkzwalm), dhr. Bert Schietse (directie De Zonnewijzer – in
vervanging van mevr. Marie-Claire De Keyser), mevr. Emily Ghyselinck
(jeugdraad), mevr. Jasmien Eekhaut (jeugddienst), mevr. Nelly Flamand
(Gezinsbond), mevr. Delphine Degroote (afdeling interne zaken – vervanging
mevr. Katrien Kiekens), dhr. Bruno Tuybens (schepen kinderopvang) en
mevr. Dina Librecht (secretaris)

Verontschuldigd: mevr. Katrien Kiekens (afdelingshoofd - zwangerschapsverlof)
Agenda:
1. Kennismaking leden adviesraad en nieuwe schepen
Schepen Tuybens heet iedereen welkom en er volgt een voorstellingsronde.
Hij stelt voor om in de volgende vergadering de statuten te herbekijken en een aantal
wijzigingen voor te stellen gezien de huidige statuten, die worden uitgedeeld, dateren van
12 jaar geleden. Daarna kan een voorstel naar het CBS gaan.
Zeker een oproep naar de oudercomités om terug actief deel te nemen aan het LOK.
Ook het huishoudelijk reglement zal opnieuw worden doorgenomen.
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering (9/10/18)
Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.
3. Speelpleinwerking
* evaluatie herfstvakantie:
Er kwamen 62 verschillende kinderen naar het speelplein; 12 kinderen meer dan vorig jaar.
De monitoren merkten op dat er een duidelijke verschuiving is van kleuters naar de lagere
schoolkinderen m.a.w. doorstroming is verzekerd en bewijst een tevredenheid van de
ouders.
* evaluatie van het werkjaar:
In 2018 waren er in totaal 584 verschillende kinderen ingeschreven voor het speelplein.
In 2017 waren dit 492 kinderen, dus een stijging van 19%.
In 2017 was er een daling ten opzichte van 2016, van 12%.
Gemiddeld waren er in 2018 7,9 kinderen per moni.
Maximum rekenen we 10 kinderen per moni. Er is dus nog een kleine ruimte qua bezetting.
* evaluatie vakantiebrochure
De brochure kreeg een nieuwe lay-out met minder tekst en werd, als bijlage in de Zwalmse
Post , in januari verspreid. De aanwezigen ontvangen ook een exemplaar.
De oplage werd gehalveerd naar 300 exemplaren.
De link voor de onlineversie werd, via de scholen, naar de ouders gecommuniceerd en per
school werden er 20 brochures voorzien voor ouders die geen e-mailadres hebben.
De brochure oogt fris; proficiat voor het ontwerp!

* planning 2019:
De inschrijvingen, die op 21/1/19 gestart zijn, lopen vlot binnen en er zijn al een aantal
nieuwe kinderen ingeschreven.
In alle kleine vakanties, behalve de kerstvakantie, is er een aanbod voor alle leeftijden.
Behalve in de 2de week van de paasvakantie, dan zijn er enkel sportkampen.
Het aanbod wordt steeds afgestemd op elkaar.
Bij de planning van de zomervakantie wordt bv gekeken of er voor alle leeftijden een aanbod
is, rekening houdend met het feit dat er maar 6 weken speelplein is in de zomer.
De eerste week van juli zijn er voor 3-jarigen kampen bij SK Munkzwalm.
De sportkampen van de gemeente zijn pas vanaf 4 jaar.
De monitorenplanning is zo goed als rond. We hebben 23 monitoren die zich dit jaar
kandidaat gesteld hebben om op het speelplein te staan, naast 3 stagiaires die hun stage op
het speelplein willen volgen.
We blijven aandacht hebben voor aangepaste activiteiten voor de verschillende
leeftijdscategorieën. Vooral bij de tieners ligt dit soms moeilijk.
Sommige ouders vroegen om de start van de inschrijvingen te vervroegen naar december
omdat zij hun verlof dan moeten doorgeven aan hun werkgever en de jeugddienst wil dit wel
bekijken, maar de vergadering gaf ook mee dat er steeds een paar plaatsten dienen voorzien
te worden die maar net voor een vakantie kunnen ingevuld worden door mensen die pas
een maand op voorhand hun uurrooster krijgen, deeltijds werken of voor ouders uit
kansengroepen die niet zo lang op voorhand plannen. Er wordt zoveel als mogelijk op deze
behoeften reeds ingespeeld.
4. Werking WOOPZ
De nieuwe locatie valt zeer goed mee; iedereen is tevreden.
Momenteel maken 25 tot 30 kinderen gebruik van de woensdagnamiddag-opvang.
De opvang is ook open op pedagogische studiedagen maar dan is de bezetting lager.
Er wordt aan de scholen gevraagd om nog eens de juiste openingsuren van de school aan
de ouders te communiceren want ouders weten niet altijd tot wanneer de school opvang
doet en wanneer de opvang door de WOOPZ start: op woensdag van 12.30 tot 18.00 u. en
op schoolvrije dagen: 7.30 tot 18.00 u. De kostprijs is € 1 per begonnen uur met een
minimum van 1u.
Er wordt momenteel uitgekeken naar een 3de persoon, die kan bijspringen bij de huidige 2
personen die de opvang doen zowel i.f.v. het kunnen opvangen van meer kinderen als het
inspringen bij ziekte.
De aanwezigen vragen zich af of er geen contact kan genomen worden met scholen die het
7de jaar kinderzorg organiseren, de jeugdverenigingen, de scholen, … om iemand te vinden
met een pedagogische achtergrond die graag wat extra uren wil presteren. Men zou
immers graag het aanbod aan activiteiten herbekijken en aantrekkelijker maken voor de
kinderen.
5. Vormingen
* evaluatie:
- omgaan met conflicten met ouders (13/11; enkel voor professionelen)
Er waren slechts 5 deelnemers ondanks de publiciteit die gevoerd werd.
- ook op de infoavond rond het groeipakket (voor ouders) waren maar 7 aanwezigen.

- de EHBO-cursus die de Rupsepootjes gaven voor hun ouders was wel een groot succes en
zal in het najaar hernomen worden.
* planning 2019: gezien de geringe belangstelling vraagt de schepen zich af of het zinvol is
dat het LOK nog vormingen organiseert? Is het niet beter dit samen met de scholen, de
oudercomités of de Gezinsbond te organiseren?
Ook het HvhK organiseert reeds verschillende vormingen (zie punt 6).
We spreken af dat we dit jaar geen vormingen meer organiseren voor professionelen en
ouders. Volgend jaar doen we de evaluatie opnieuw.
6. Werking Huis van het Kind.
De Huizen van het Kind volgen nu de zones van de 1ste lijnszorg waardoor Zwalm officieel,
voor de subsidies, aansluiting heeft bij Oudenaarde.
Officieus wil men wel nog bij Zottegem horen ifv de uitgebreidere Katrolwerking en ’t
Winkeltje maar hierdoor zal Zottegem vanaf volgend jaar ook een financiële bijdrage vragen.
De vraag voor ondersteuning van De Katrol is groter dan het aanbod maar er is voorlopig geen
uitbreiding mogelijk door een ‘gebrek’ aan studenten. En ook in Oudenaarde is er geen ruimte
om aan te sluiten, eveneens door ‘gebrek’ aan studenten.
De schepen vraagt zich af of er geen andere mogelijkheden zijn om deze doelgroep te
begeleiden: via leerkrachten, jonggepensioneerden, … .Hij vraagt aan de scholen om
eerstdaags cijfers door te geven van mogelijke leerlingen die zouden ‘kunnen’ instappen.
Ook een samenwerking met het Bijzonder Comité voor de sociale dienst kan overwogen
worden. Moet zeker verder opgevolgd worden.
Zowel in Zottegem als Oudenaarde wordt een coördinator gezocht, die trekker kan zijn voor
de werking van het Zorggebied.
Naast hoger beschreven diensten organiseren beide HvhK ook vormingen; in Zottegem zijn er
reeds veel vormingen gepland; in Oudenaarde is het beperkter.
Ook dit aanbod kan een reden zijn om geen extra vormingen binnen de gemeente te
organiseren met het LOK maar om, via communicatie vanuit de gemeente, deze vormingen
aan te bevelen en samen daarnaar toe te gaan met carpoolen.
7. Nieuws uit de kinderopvangvoorzieningen
* wachtlijsten: zowel in het Zwalmnest als bij de Rupsepootjes staan mensen op de
‘wachtlijst’. Door het stoppen van een paar voorzieningen in het verleden, is er nu terug een
tekort aan kindplaatsen (men vermoedt zelfs rond de 30 plaatsen die zouden kunnen
ingevuld worden); ook Felies is nog op zoek naar bijkomende onthaalouders in de regio
(momenteel 1 gestopt en 1 aanvraag in ‘behandeling’ om te starten). De gemeente vraagt
om concrete info te bezorgen over de bestaande wachtlijst? Hoe groot zijn de wachtlijsten?
Vanaf wanneer is er pas plaats?,…
Reddie Teddy is volzet maar wenst ook niet verder uit te breiden.
* kinderopvangbrochure: staat on hold tot Katrien terug keert.
* De kinderopvangwijzer, de online tool om opvang binnen de gemeente te zoeken, moet up
to date gehouden worden door de voorzieningen, zo kan de nood ook in kaart gebracht
worden door het lokaal loket kinderopvang (vanaf maart kan hiervoor een subsidie
aangevraagd worden bij K&G).
8. Beleidsinformatie
- Federale regering: plannen om de leerplicht naar 5 jaar te brengen

- Vlaamse regering: decreet buitenschoolse opvang en vrije tijd schoolgaande kinderen op
komst
- K&G:
* warme overgang van thuis/opvang naar de kleuterschool (kleuterparticipatie) faciliteren
* 12/3: dag van de zorg; thema kinderopvang: stimuleren van het peuter-/kleuterbrein
* Vlaams Instituut Gezond Leven: oproep project ‘gezonde kinderdagverblijven’ en ‘actieve
kinderopvang‘ voor de buitenschoolse opvang. Zeker de moeite waard!
9. Varia
- Sintfeest:
* evaluatie 2018: de show was te lang; weinig enthousiasme bij de ouders; dit jaar was er
in de namiddag ook veel taart over. Voorstel om dergelijke verspilling tegen te gaan:
kinderen 1 grote chocolade Sint geven en wat fruit; geen koeken meer.
Of een andere formule overwegen vanaf 2020.
* planning 2019: datum: 30/11/2019. Men opteert voor een show (bv papa Chicco) en
aparte Sint; wie ideeën heeft mag ze doorgeven aan Delphine.
- Gezinsbond:
* de gezinsdag 2019 gaat door op 19/10/19; ook hier denkt men er aan te sleutelen aan de
formule. Suggesties welkom bij Nelly.
* Nelly laat ook weten dat er op 24/2 i.s.m. de sportdienst, in de sporthal, een sessie
knuffel turnen doorgaat voor kinderen tot 3 jaar, samen met hun (groot)ouders; start om
10u.
- evaluatie politie/gemeente bij incidenten eind 2018: de communicatie met de verkeerscel
(zone Brakel) verloopt stroef, ook aan de vraag naar controle op de snelheid aan de
schoolpoort wordt geen gehoor gegeven.
De schepen deelt mee dat de gemeenteraad vanaf volgende maand deel zal uitmaken van
Be Alert. Hierdoor verwacht men een betere communicatie tussen de gemeente, politie en
scholen. Wordt vervolgd.
- m.b.t. de speelsite: i.f.v. de veiligheid zal er rond de speeltoestellen een natuurlijke
afsluiting geplaatst worden; in de zomer zal men hierdoor ook meer beschutting hebben
tegen de zon.
- de directies vragen zich af of er dit jaar nog een indoor wintersportdag georganiseerd
wordt naar analogie van vorig jaar in Terneuzen.
Dit zal voor dit jaar niet haalbaar zijn, maar als er interesse is, kan die vraag meegenomen
worden naar volgend schooljaar en kan er bekeken worden wie instaat voor het vervoer
en/of de inkom.
- de data voor de vergaderingen worden aangepast: 28/5 ipv 21/5 en 8/10; 19/11 wordt
geannuleerd.
De volgende vergadering gaat door op dinsdag, 28 mei 2019 om 19.30u
Bruno Tuybens,
schepen

Dina Librecht,
secretaris

