Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 28/5/19
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), mevr. Catherine Vanden Daelen (OC Munkzwalm en
Baobab), mevr. Jasmien Eekhaut (jeugddienst), mevr. Vicky Vanootghem
(Fietsersbond), mevr. Katrien Kiekens (afdelingshoofd leven en welzijn),
dhr. Bruno Tuybens (schepen kinderopvang) en mevr. Dina Librecht (secretaris)

Verontschuldigd: dhr. Bert Schietse (directie De Zonnewijzer)
Agenda:
1. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering (12/2/19)
Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.
Opvolging:
- de samenstelling van de adviesraad wordt, door de gemeente, bekrachtigd op 20 juni.
Wie zich nog wenst kandidaat te stellen, gelieve dit zo snel mogelijk officieel via mail door
te geven. We proberen hierbij ook aandacht te hebben voor de verhouding man/vrouw,
zoals in de statuten bepaald.
Katrien doet nog een vernieuwde oproep naar de oudercomités.
- de vernieuwde statuten, met integratie HHR, worden geagendeerd op de vergadering in
oktober, nadat de nieuwe algemene vergadering geïnstalleerd werd.
2. Werking Huis van het Kind (HvhK)
In het verleden werden de subsidies voor de helft besteed aan de eigen werking, voor de
helft aan de samenwerking met Zottegem. Maar, door de nieuwe eerstelijnszorgregio’s,
dient Zwalm nu aan te sluiten bij Oudenaarde, die op dezelfde manier de verdeling van de
middelen wenst.
Momenteel wil de gemeente echter nog afwachten en zien wat de meerwaarde is van de
samenwerking, want met Zottegem stond een goede return tegenover de middelen.
Een deel van de middelen werd bv in de Katrolwerking geïnvesteerd. En ook nu mogen de
aanvragen, voor aanmelding vanaf september, terug doorgestuurd worden naar De Katrol,
p.a. huisvanhetkind@ocmwzottegem.be.
Een ander deel werd gebruikt voor vormingen, maar, zoals vorige keer afgesproken, zullen
we deze nu anders besteden:
* er werd aan alle onthaalouders en kinderdagverblijven een boekenpakket afgegeven.
* op 11/10, de vooravond van de dag van de kinderbegeleider, zal, vanaf 19u, een receptie
georganiseerd worden voor iedereen die aan kinderopvang doet.
Verder kan je elke 3de woensdag van de maand van 14-16u terecht in het HvhK voor
informatie rond het groeipakket (nieuwe regelgeving kinderbijslagen): het agentschap FONS
heeft dan zitdag. Er zal nog een flyer opgemaakt worden om, via de scholen, naar de ouders
te verspreiden.

In Oudenaarde zal een vorming hoog-sensitiviteit georganiseerd worden, waarop ook de
leden van het LOK zullen worden uitgenodigd. Meer info zal tijdig bezorgd worden.
Verder bekijkt men met de omliggende gemeenten ook nog welk aanmeldingssysteem voor
het lokaal loket kinderopvang (waarvoor de overheid ook subsidies vrijmaakt) het meest
efficiënt en haalbaar is.
3. Vakantiewerking
* evaluatie krokusvakantie:
er kwamen 104 verschillende kinderen 1 of meerdere dagen naar het speelplein, een stijging
met 21 kinderen t.o.v. vorig jaar.
Het aantal dag-inschrijvingen is licht gedaald, ouders schrijven vaker in voor 1 of meerdere
dagen en minder voor een volledige week (gemiddeld 2,45 dagen per kind).
De bezetting van monitoren was goed en de ratio 1/10 kon de ganse vakantie gegarandeerd
worden.
* evaluatie paasvakantie:
er kwamen 139 verschillende kinderen 1 of meerdere dagen naar het speelplein, een stijging
met 36 kinderen t.o.v. vorig jaar.
Het aantal dag-inschrijvingen is hier wel sterk gestegen, met 111 dagen (gemiddeld 2,96
dagen per kind).
Er waren vooral meer 28 kleuters ingeschreven, waardoor een nieuwe instroom verzekerd is.
De bezetting van de monitoren was nipt, zowel bij de kleuters als bij het lager, maar dit werd
opgelost door de hoofdmoni in te schakelen.
Alle kinderen die naar het speelplein kwamen, gingen zwemmen op woensdag; alles is vlot
verlopen: er was extra begeleiding voorzien en vervoer voor de allerkleinste kleuters.
Een aantal ouders hebben hun jonge kinderen, uit bezorgdheid, die dag niet naar het
speelplein gebracht, vandaar dat we voor volgende keer een alternatief zullen voorzien voor
wie niet mee gaat zwemmen.
Het succes en de groei van de speelpleinwerking kan toegeschreven worden aan de mooi
uitgebouwde locatie en inzet van de monitorenploeg enerzijds maar ook aan de lage dagprijs
anderzijds.
* stand van zaken zomervakantie
De inschrijvingen lopen vlot binnen; sommige weken zitten nu al aan het aantal van vorig jaar.
Er wordt zoveel mogelijk gecommuniceerd dat ze ook kunnen inschrijven op een wachtlijst en
dat er dan mogelijks nog een extra animator kan voorzien worden zodat de capaciteit omhoog
kan.
Voor ouders die last-minute nog opvang nodig hebben worden een paar plaatsen vrij
gehouden.
Er wordt ook veel aandacht besteed aan de monitorenwerking: er is een startbijeenkomst met
alle monitoren (opfrissing van afspraken aan de hand van een quiz); er worden 2 EHBO
cursussen georganiseerd door de jeugdraad (alle leden van de jeugdraad, leiding van Chiro en
Scouts en de monitoren van het speelplein kunnen hiervoor inschrijven. Indien er nog
plaatsen over zijn, worden de leden van LOK hiervan op de hoogte gebracht); een jaarlijkse
vorming voor onze monitoren (dit jaar rond “Avontuurlijk spelen” gegeven door iemand van
VDS, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking).

Op zondag 7 juli is er, van 13u30 tot 17u, een opendeurdag van het speelplein in
De Zwalmparel en GC De Munk. Op het einde van het schooljaar wordt hierover een flyer
verdeeld in alle scholen.
Suggestie voor volgend jaar: in de paasvakantie organiseren, zodat ouders nog voldoende tijd
hebben om in te schrijven voor de zomer.
Ook de sportkampen zijn hier en daar al volzet.
Aandachtspunt voor de toekomst: het nieuwe jeugdlokaal van Chiro en Scouts zal tijdens de
zomermaanden verhuurd worden als kampplaats; dit kan betekenen dat de site extra
bevolkt geraakt. Het zal belangrijk zijn na te denken hoe dit praktisch kan georganiseerd
worden, zodat de speelpleinwerking er weinig hinder van ondervindt.
4. WOOPZ: voorstel aanpassingen huishoudelijk reglement
Er dienen een paar aanpassingen te gebeuren om de werking optimaler te laten verlopen:
- het softwareprogramma Recreatex is niet optimaal voor gebruik binnen de kinderopvang
- nieuwe/aangepaste documenten worden opgemaakt (inlichtingenfiche, GDPR,
tevredenheidsmeting, … ).
- inschrijven vooraf is nodig + vooraf betalen
- nieuwe regels voor (niet)-reservatie en annulatie; reserveren is betalen, met 5 ‘respijtdagen’
- aanpassing van de openingsuren op pedagogische studiedagen, open vanaf 7u20
- gelijkschakeling opening studiedagen en lokale verlofdagen( pas vanaf volgend schooljaar zal
dit ingevoerd worden) (worden tegen 15/6 aan Katrien doorgegeven voor komend schooljaar)
- tekst conform de nieuwe klachtenprocedure
- tekst conform de nieuwe wetgeving rond de privacy
- invoering van een tevredenheidsmeting
- bepalingen rond wanneer de opvang wordt onderbroken voor deel te nemen aan andere
activiteiten ( vanaf nu is dit mogelijk voor activiteiten in de sporthal of de Munk)
De tip wordt meegegeven om een uur te bepalen tegen wanneer de ouders ten laatste de
gereserveerde opvang moeten annuleren. Zo kunnen nog andere ouders geholpen worden.
Deze tip wordt meegenomen.
De nieuwe folder zal tijdig opgemaakt en verspreid worden zodat het vernieuwde reglement
in voege kan gaan vanaf september 2019.
De aanwezigen geven hierbij unaniem een gunstig advies om de werking van de WOOPZ op
deze manier te optimaliseren.
5. Nieuws uit de kinderopvangvoorzieningen
De kinderopvangbrochure: de opmaak is voorzien voor de zomervakantie. Hierbij een
oproep om extra foto’s te bezorgen aan Katrien.
Ook aan scholen wordt gevraagd om een update te geven van hun opvang.
Alle onthaalouders mogen met hun contactgegevens opgenomen worden in de brochure en
op de website. Graag alle relevante info, foto’s, logo’s tegen eind juni aan Katrien bezorgen.
Vrije tijd zal een aparte brochure uitgeven en niet meer opgenomen worden.
6. Toelichting Fietsersbond (Vicky Vanooteghem) (zie ppt in bijlage)

De lokale afdeling ging van start in 2018 om een ecologisch alternatief aan te bieden voor
de auto; het is gezonder en je hebt minder plaats nodig (files, parking, … ).
Zij stelden een memorandum op met 11 prioriteiten; vertaalden deze naar tips voor het
onderwijs en de jeugd; zorgden reeds voor een oplijsting van knelpunten en bespraken al
een aantal oplossingen met de verschillende overheden (Vlaams gewest, provincie en
gemeente); zij organiseerden ook al verschillende bewustmakingsacties zoals de fietsapplaus-dag en familiefietstochten.
De gemeente ziet de Fietsersbond zeker als een bevoorrechte partner en zullen hen ook
opnemen in de adviesraad GECORO/mobiliteit. Ook heel wat van hun prioriteiten zullen
meegenomen worden in de meerjarenplanning 2020-2025.
De Fietserbond roept de leden van het LOK op om ouders te stimuleren voor het STAPprincipe, wil graag samenwerken met de scholen en staat open voor voorstellen vanuit de
kinderopvang.
Tip: spreek liever van kwetsbare i.p.v. zwakke weggebruikers!
7. Beleidsinformatie
- Vlaamse regering: decreet buitenschoolse opvang en vrije tijd schoolgaande kinderen
werd goedgekeurd. Het is nu wachten op de uitvoeringsbesluiten van de volgende regering.
Wordt zeker vervolgd.
- K&G: er werd een ‘plaspoort’ ontwikkeld om kinderen vanaf 18 maand voor te bereiden
op zindelijkheid. Dit boekje kan gebruikt worden voor iedereen die met het kind op weg
gaat naar zindelijkheid, ook kleuterleidsters in de klas. Elke directie krijgt een exemplaar
van Dina, ter informatie aan hun leerkrachten.
De kinderopvanginitiatieven kregen er toegestuurd vanuit K&G zelf.
Verder is men, intern, bezig met een herstructurering bij K&G door het samengaan met het
agentschap jongerenwelzijn naar 1 agentschap Opgroeien.
Volgend overleg zal iemand van K&G uitgenodigd worden om hierover meer toelichting te
komen geven.
- SABAM: de kinderopvang zal vrijgesteld worden van de vergoeding wanneer muziek
gebruikt wordt voor educatieve doelstellingen. Bij opendeurdagen of voorstellingen dient
wel nog een bijdrage betaald te worden. Concrete modaliteiten worden nu verder
uitgewerkt.
Rond de Billijke vergoeding zijn er momenteel geen veranderingen.
8. Varia
- iedereen ontving een vragenlijst om de werking van de adviesraad te evalueren.
Wie zijn formulier nog niet indiende kan dit nog aan Katrien bezorgen.
De bespreking van de resultaten zal geagendeerd worden op de volgende vergadering.
- Logo gezond+ lanceert opnieuw zijn campagne om aandacht te vragen om voldoende
water te drinken, zeker nu de warme dagen er terug aankomen.
De aanwezigen kunnen affiches meenemen; de onthaalouders krijgen er een opgestuurd.
- de gemeente zou een algemeen rookverbod willen afkondigen op de sport- en speelsite.
Er zou enkel nog kunnen gerookt worden buiten het zicht van de kinderen (dus, in de
toekomst, ook niet vanop het terras van het cafetaria).
Er zou een reglement opgemaakt worden dat ervoor zorgt dat de handhaving kan
gebeuren via het innen van GAS-boetes.

De aanwezigen vinden dit een meerwaarde voor de speelsite, ook in het belang van de
kinderen en geven bijgevolg unaniem een gunstig advies aan de gemeente om dit
rookverbod af te kondigen.
De volgende vergadering gaat door op dinsdag, 8 oktober 2019 om 19.30u
Bruno Tuybens,
schepen

Dina Librecht,
secretaris

