
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 

1. Welkom en goedkeuring verslag  
 
Het verslag van 22 februari wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 

2. Infano – Het Zonnetje  
Maxime Dehulster en Karolien Maes stellen het nieuwe kinderdagverblijf Het Zonnetje voor, voordien 
‘t Pagaderke in Sint Lenaarts. Maxime en Karolien werken beide voor Infano. Het Zonnetje heeft nog 
steeds 24 vergunde plaatsen. Vanuit Het Zonnetje zal Jasmine Cools, regiocoördinator, het LOK 
opvolgen. Presentatie Infano: via WeTransfer.  
 

3. Lokaal Loket Kinderopvang Voorkempen  
Door de stuurgroep Huis van het Kind wordt aan alle 5 gemeenten gevraagd om de uren van het 
Lokaal Loket Kinderopvang uit te breiden van 4 uren naar 8 uren per week.  
Het college van burgemeester en schepenen nam hiervan kennis tijdens de zitting van 20 april 2021 
en beslist principieel akkoord te gaan om de tewerkstelling van het fysiek Lokaal Loket Kinderopvang 
uit te breiden vanaf januari 2022 met als voorwaarde dat alle besturen van het intergemeentelijk loket 
dit engagement aangaan (Brecht, Schilde, Zandhoven, Zoersel en Wijnegem). 
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Toelichting  
 
Het takenpakket van het fysiek Lokaal Loket Kinderopvang:  

- continue telefonische permanentie; 
- ouders begeleiden tijdens hun zoektocht naar kinderopvang en deze opvolgen: 

o opvolging van niet-dringende opvangvragen: het fysiek antennepunt krijgt zowel 
telefonisch als via mail niet dringende opvangvragen van ouders. Dit zijn vaak vragen 
van ouders die zelf (digitaal) in de mogelijkheid zijn om opzoek te gaan naar opvang 
maar vooraf graag meer informatie wensen over de werking; 

o opvolging van dringende opvangvragen: het fysiek antennepunt krijgt zowel 
telefonisch als via mail dringende opvangvragen. Dringende opvangvragen zijn 
opvangvragen met gewenste startdatum binnen de maand na de aanvraag. Deze 
dringende opvangvragen worden zowel aangebracht door hulpverleners als door 
ouders; 

o technische vragen: het fysiek antennepunt krijgt zowel telefonisch als via mail 
technische vragen m.b.t. tot het gebruik van de website/het digitaal loket 
kinderopvang; 

- terugkoppeling naar de stuurgroep en beleidsgroep van het Huis van het Kind Voorkempen;  
- terugkoppeling/beleidsadvies naar de lokale besturen; 
- minstens één keer/jaar deelnemen aan het LOK in de vijf verschillende gemeenten (Brecht, 

Schilde, Zandhoven, Zoersel en Wijnegem); 
- contacten onderhouden en antwoorden op vragen van organisatoren kinderopvang; 
- het overzicht van vrije plaatsen continu up to date houden; 
- website up to date houden; 
- analyse van de driemaandelijkse bevraging aan opvanginitiatieven; 
- voorstellen lokaal loket kinderopvang op infoavonden Pas Zwanger; 
- nieuwe opvanginitiatieven informeren over het loket kinderopvang en een opleiding voorzien; 
- afstemming met andere lokale loketten kinderopvang; 
- jaarlijkse rapportage aan Kind en Gezin.  

 
De effectieve beslissing van het college van burgemeester en schepenen zal meegedeeld worden 
tijdens een volgend LOK.  
 

4. Uitbreidingsronde kinderopvang – Opgroeien  
Op 16 maart 2021 diende kinderdagverblijf Boelieboe, Schoolstraat 18, Brecht, met als 
verantwoordelijke Debbie Rollenberg, een aanvraag in voor de omschakeling van 6 bestaande 
plaatsen met vrije prijs en 4 plaatsen in trap 1 naar 10 plaatsen met IKT (trap 2b IKT = 
inkomenstarief). Volgens de uitbreidingsronde kan een opvanginitiatief slechts 3 bestaande 
plaatsen laten omschakelen. Boelieboe kiest er voor om 10 plaatsen aan te vragen, met een 
minimum van 3 subsidieerbare plaatsen. Dit omdat Boelieboe tijdens een vorige 
uitbreidingsronde en in een andere vestiging, uiteindelijk ook meer plaatsen heeft toegewezen 
gekregen dan eerst gemeld.  
Ten laatste 30 juni beslist het Agentschap Opgroeien over de aanvraag van Boelieboe tot 
uitbreiding.  
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5. Varia  
 

a. voorzitter LOK 
Conform het document van VVSG (zie bijlage), geschreven in 2016 en nog steeds geldig, is het 
wettelijk dat de schepen van jeugd eveneens wordt aangesteld als voorzitter. Tijdens het volgende 
LOK gaan we over tot de aanstelling, aangezien er geen andere voorzitter gevonden wordt.  
 

b. Vakantieopvang juli en augustus 2021  
Kelly informeert of er meer geweten is over de bubbels in de zomervakantie. Het is zoeken om zowel 
de baby’s, peuters én kleuters (broertjes en zusjes) op te vangen, wanneer ze niet samen mogen 
spelen en in afzonderlijke bubbels moeten blijven. Frans meldt dat wanneer het lokaal bestuur 
melding krijgt over versoepelingen in de kinderopvang, het LOK onmiddellijk wordt ingelicht.  
 

c. Implementatie BOA  
Zie toelichting decreet: verslag 22 februari 2021.  
Het is nog steeds wachten op extra informatie over de subsidies die beschikbaar zullen zijn voor 
Brecht. Kris volgt samen met Katrien Verschuren, beleidscoördinator, verder op.  
 

d. Opleidingen in het najaar?  
- bodymap voor baby’s en peuters (motorische oefeningen om het 

leren en algemene ontwikkeling te bevorderen bij kinderen) – initiatie  
- grimeren  
- voedselveiligheid  

 
6. Volgende vergadering  

Maandag 27 september @ 19.30 uur. 


