
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 

1. Welkom en goedkeuring verslag  
Het verslag van 27 september 2021 wordt goedgekeurd, mits aanpassing: Karin Verhoeven, Ferm 
Kinderopvang en geen zelfstandige onthaalouder.  
 

2. Verhuis Ferm Kinderopvang Sint Job: stand van zaken 
Verbouwingswerken klooster Stekelbees in Sint Job (februari/maart – mei 2022): de bovenverdieping wordt 
volledig gesloopt en afgewerkt worden met een plat dak. De bestaande lichtkoepel wordt vervangen door een 
lichtkoepel die minder zichtbaar is vanuit de straatkant. Bijkomend worden 4 nieuwe ramen voorzien in de 
bestaande gevel van de kinderopvang en wordt een fietsenstalling gebouwd van 30 m², rechts naast het 
hoofdgebouw.  
Naar aanleiding van bovenstaande werken, is de kinderopvang genoodzaakt om voor max. 3 - 4 maanden te 
verhuizen naar een andere locatie. 
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SCHEMATISCH OVERZICHT  
VOOR - EN NASCHOOLSE OPVANG TIJDENS VERBOUWINGSWERKEN 
 
    BS Maria Middelares  

(ook voor leerlingen van 
Kristus Koning 
Sint Rafaël) 
  
Hoge Baan 2 
  

BS De Brug  
  
Brugstraat 83 

voorschoolse 
kinderopvang 

maandag 
dinsdag 
donderdag 
vrijdag 

7.00 u – 8.30 u 
peuterspeelzaal of refter 

door de school zelf 

  woensdag 7.00 u – 8.30 u 
peuterspeelzaal of refter 

door de school zelf 

naschoolse kinderopvang maandag 
dinsdag 
donderdag 
vrijdag 

16.00 u – 18.45 u 
turnzaal, peuterspeelzaal 
of refter 

tot 17.30 u door de 
school zelf 
vanaf 17.30 u: opvang 
door Ferm 
Kinderopvang in de 
school tot 18.45 u 

  woensdag 12.30 u – 18.45 u tot 13 u door de school 
zelf 
vanaf 13 u: opvang door 
Ferm Kinderopvang in 
de school tot 18.45 u 

 
3. Herkansingsronde Opgroeien  

In 2021 werden 3 bestaande plaatsen van KDV Boelieboe omgeschakeld naar 3 IKT plaatsten.  
Eind 2021 werd een 2de oproep gelanceerd voor de vorige 6 nieuwe plaatsen IKT. Boelieboe deed eveneens 
een aanvraag en de 6 plaatsen werden toegekend. Deze nieuwe plaatsen worden ingezet in de nieuwe 
opvanglocatie in de Lessiusstraat 6. Deze opvang is er voor 8 plaatsen, waaronder dus 6 gesubsidieerd.  
In maart 2022 verschijnt er opnieuw een oproep voor lokale besturen om bijkomende plaatsen met 
inkomenstarief te verkrijgen. Deze uitbreiding, in totaal 125 plaatsen, zal worden toegekend op basis van de 
gegevens die begin maart door het Lokaal Loket Kinderopvang worden aangeleverd. Lokalen besturen moeten 
m.a.w. eerst de nood aantonen waarna organisatoren kinderopvang kunnen intekenen op de plaatsen die aan 
de hoogst gerangschikte gemeenten zullen worden toegekend. In 2023 verschijnt er dan nogmaals een zelfde 
oproep voor een uitbreiding met 125 plaatsen.  
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Debbie van Boelieboe haalt aan dat het enorm moeilijk is om personeel te vinden in de sector. Dit is een grote 
bezorgdheid.  
 
Dienst Ferm Kinderopvang heeft de indruk dat stagiairs niet gemakkelijk in Brecht hun stage lopen. Dat is dan 
weer anders bij bv. KDV Klim-op of KDV De Kleine Wereld. Stagiairs gaan naar een stageplek in de buurt van de 
school. Scholen waar je de opleiding kan volgen (volwassenonderwijs ‘begeleider in de kinderopvang’ of 7de 
jaar kinderverzorging) zijn gelegen in Westmalle, Brasschaat, Turnhout, ’s Gravenwezel, …  
 
Afspraak binnen het LOK: als er te veel vraag is, eventueel de stagiairs door te verwijzen naar andere 
organisatoren in de gemeente. 
Frans stelt voor om de brochure door te sturen naar de scholen die de opleiding aanbieden (Kris).  
 

4. Lokaal Loket Kinderopvang – Imke Arnouts  
-Toelichting: zie presentatie in bijlage. 
-Frans merkt op dat het aanmeldingscijfer in 2022 hoog is tegenover het cijfer van 2021. Dit heeft te maken 
met de bekendheid het Lokaal Loket, de start in 2020.  
-Website: www.kinderopvangbrecht.be of www.kinderopvangvoorkempen.be.  
Kris past aan op website Brecht.  
-Dringende vraag = vraag naar startdatum binnen de maand. 
-De cijfers geven geen totaalbeeld, want ouders kunnen nog niet bij alle organisatoren een aanvraag doen via 
de website. Liefst deze mogelijkheid verhogen, hiervoor dient de organisatie de opleiding te volgen zodat zij 
zelf kunnen registreren en ouders via de website bij zoveel mogelijk initiatieven een aanvragen kunnen 
indienen.  
-Debbie vraagt of er een handleiding wordt uitgeschreven, zodat men zelf kan inloggen. Imke overlegt met 
Emma van Huis van het Kind. 
 

5. Statuten LOK  
 
De statuten (zie bijlage) van alle gemeentelijke adviesraden kregen een update en worden uniform opgesteld.  
Nieuw in de statuten is dat elke adviesraad vanaf 2022 een jaaractieplan en een jaarbudget moet opmaken 
om zo de gemeentelijke werkingssubsidie te ontvangen. Beide documenten zullen opgemaakt worden door 
Kris en Frans.  
 
Concreet  
 
Artikel 18:  
De adviesraad maakt een jaaractieplan en een jaarbudget op voor het komende werkingsjaar en legt dit ter 
goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring door het college, kan de 
toelage voor de adviesraad voor 75 % worden uitbetaald.  
Artikel 19:  
Aan het einde van het werkingsjaar legt de adviesraad de jaarrekening of financieel verslag voor aan de 
betrokken dienst en het college van burgemeester en schepenen. Daarna kan het resterende bedrag van de 
toelage worden uitbetaald.  
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Artikel 20:  
De adviesraad maakt de verslagen van de vergadering over aan het college van burgemeester en schepenen 
en publiceert deze op de gemeentelijke website. Het college van burgemeester en schepenen kan in haar 
besluitvorming op gemotiveerde wijze afwijken van uitgebrachte adviezen. 
 
Voorgesteld wordt om 2 opleidingen in 2022 te organiseren, van ieders 350 euro en een extra budget als 
werkingskost van 150 euro. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.  
 
De aangepaste statuten zullen mee gestuurd worden met het verslag, indien er opmerkingen zijn, worden 
deze naar Kris bezorgd via e-mail. In maart worden de statuten van het LOK geagendeerd op de 
gemeenteraad.  
 

6. Varia  
a. Opleiding brandveiligheid 9 oktober 2021: interessante opleiding, enthousiaste lesgever – 

Kris informeert achter de aanwezigheidsattesten bij Humat.  
b. Opleiding 2022 – instapmomenten van de scholen zijn drukke momenten, kort na vakanties 
c. Het adenovirus / buikgriep gaat rond bij kinderen en bij personeel, o.a. bij Hilde Nooyens en 

Boelieboe.   
d. Hoe omgaan met een vermoeden van een verontrustende situatie, materiaal van Opgroeien 

> Katja – komt op de agenda van volgende vergadering, +/- 15 minuten, toeleiding naar 
website en bekendmaking met materiaal  

e. Opportuniteitsadvies – gaat in vanaf 1 januari 2022  
- Organisator moet advies aanvragen aan lokaal bestuur  
- Op agenda volgend LOK  

f. Decreet buitenschoolse kinderopvang  
- Reglement hoe en waarom subsidie naar bepaalde opvang gaat, 

kleuteropvang (Klim-Op)  
- In februari komen er beleidsgesprekken om BOA medewerker aan te 

werven  
- Vanaf dat het lokaal bestuur meer weet, dan ook het LOK  

g. Reanimatie opleiding – mag altijd terug georganiseerd worden  
h. Maria Middelares – Sofie Vervoort  

- Waarom moeten de scholen aanwezig zijn op het LOK?  
- Met het decreet BOA lijkt het ons wel interessant om alsnog het onderwijs 

te betrekken, maar kan ook via scholenoverleg  
- Scholen moeten zelf de keuze moeten maken of ze willen aansluiten op het 

LOK, liefst voorrang geven aan het scholenoverleg  
- Scholenoverleg gaat door tijdens de schooluren  
- Verslag blijft doorgestuurd naar de scholen  

 
7. Volgende vergadering  

Woensdag 20 april, 19.30 uur  
 
 


