
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 

1. Welkom en goedkeuring verslag  
De verslagen van 12 oktober en 3 december 2020 worden zonder enige opmerkingen goedgekeurd.  
 

2. Lokaal Loket Kinderopvang Voorkempen  
Powerpoint presentatie – Imke Aernouts (bijlage). 
De website is op heden goed gekend bij ouders, men kent de weg naar het lokaal loket 
kinderopvang. Ouders contacteren het Lokaal Loket Kinderopvang vaker via de website, 
hulpverleners/professionelen contacteren het Loket eerder via telefoon of e-mail.  
Toeleiders van het Lokaal Loket zijn o.a. O.C. Clara Fey, de sociale dienst van het OCMW en Domo 
Voorkempen.  
Er werd vanuit het LLK een enquête uitgestuurd naar alle kinderopvanginitiatieven binnen de regio 
(Zandhoven, Zoersel, Schilde, Wijnegem en Brecht) om een beter zicht te krijgen op de noden van 
de opvang zelf, de vrije plaatsen … Van deze enquête zal een rapport geschreven worden en 
teruggekoppeld naar de gemeentebesturen. De enquête zal 3 maandelijks herhaald worden.  
 
 
 
 
 
 

 agenda    verslag: Lokaal Overleg Kinderopvang 12 oktober 2020       
voorzitter:  

verslaggever: Kris  Van Dijck  
aanwezig: Hilde Nooyens – zelfstandige onthaalouder  

Kelly Goyvaerts – KDV Klim-op 
Astrid Van Gool – KDV Klim-op  
Debbie Rollenberg – KDV Boelieboe  
Josie Mers – KDV De Kleine Wereld  
Noamie Jonkers – KDV De Kleine Wereld  
Hilde Buelens – dagelijkse verantwoordelijke KDV Merlijntje  
Imke Aernouts – fysiek antennepunt Lokaal Loket Kinderopvang  
Lynn De Baere – KDV Ninano 
Tanja Franck – KDV Ninano  
Annick Gregoire – relatiebeheerder team Voorkempen Kind & Gezin  
Katja Vanstalle – intersectorale medewerker Kind & Gezin  
Jimmy Janssen – BS De Brug  
Karen Scoliers – BS De Brug  
Frans Van Looveren – schepen van jeugd en kinderopvang  
Kris Van Dijck – consulente welzijn  

afwezig met kennisgeving: 
 
 

Wout Justens – consulent jeugd  
Lea Van Hasselt – verantwoordelijke Ferm Kinderopvang, dienst onthaalouders 
Sandra Balemans – KDV ’t Pagaderke  
Karin Smout – Ferm Kinderopvang (BKO Sint Job + inclusieve opvang)  
Ilke De Boel – Ferm Kinderopvang (BKO Brecht, Overbroek, Sint-Lenaarts)  
Vanessa Van Loo – directeur BuLo Kristus Koning  
Stef Lambrechts – directeur De Schakel  
Filip Van Herck – directeur Maria Middelares  
Ellen Ruelens – pedagogisch-didactisch directeur Maria Middelares  
Simon Ruys – directeur Daltononderwijs BS In ’t Groen  
Denise Goossenaerts – directeur kleuterschool Klavertje 3  
Koen Van Echelpoel – directeur Leonardusschool  
Wim Mertens – directeur Sint Michielschool  
Tulsi Celie – regiomanager Ferm Kinderopvang  
Patrick Van Buyten – BuSo Kristus Koning  
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3. Uitbreidingsronde kinderopvang baby’s en peuters  
Vanaf 22 februari bestaat de mogelijkheid om een uitbreiding aan te vragen voor kinderopvang. Alle 
informatie hierover kan men terug vinden op de gemeentelijke website > www.brecht.be > leven > 
kinderopvang > uitbreidingsronde kinderopvang. Bij vragen of meer informatie, kan men steeds 
dienst welzijn, Kris Van Dijck, contacteren.  
 

4. Decreet organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen 
buitenschoolse activiteiten + kleuteropvang (BOA)  

inhoud decreet  
- geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten 
- samenwerking tussen actoren en regierol voor lokale besturen  
- samenwerking tussen verschillende diensten, bib, vrije tijd, muziekschool …  
- boeiend, kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren  
- kader scheppen op kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod aan te bieden  

doelstelling decreet  
- ontplooiingskansen en speelmogelijkheden voor kinderen  
- combinatie arbeid, opleiding en gezin voor ouders  
- sociale cohesie en gelijke kansen waarbij kwetsbare gezinnen recht hebben op kansen en 

kinderen kunnen spelen met leeftijdsgenoten   
lokaal bestuur  

- draagt de regierol  
- krijgt de opdracht om een beleid te ontwikkelen rond buitenschoolse opvang en 

kleuteropvang  
- krijgt het beslissingsrecht over de verdeling van de ontvangen subsidies aan de 

buitenschoolse kinderopvanginitiatieven en kleuteropvanginitiatieven en dit aan de hand van 
een vooraf goedgekeurd reglement  

kleuteropvang  
- de Vlaamse Regering werkte een aantal kwaliteitsvoorwaarden uit, specifiek voor 

kleuteropvang  
- organisatoren van kleuteropvang die voldoen aan deze voorwaarden, kunnen het 

kwaliteitslabel ontvangen 
Intern zal er een werkgroep opgestart worden met Katrien Verschueren (beleidsadviseur), Frans Van 
Looveren en Kris Van Dijck. We nemen dit verder op tijdens de eerstvolgende vergadering van het 
LOK.  
 

5. Varia  
 

a. Tijdelijke stopzetting gezinsopvang Hilde Nooyens  
Wegens medische redenen zal Hilde haar kinderopvang moeten stopzetten van 1 
april tot 31 augustus 2021. Ze zoekt nog voor 4 kindjes een nieuwe opvang: 2 kindjes 
die voltijds opvang nodig hebben (waarvan ééntje vanaf 6 uur ’s morgens), 2 kindjes 
halftijds op maandag, dinsdag en woensdag, waarvan beide ouders met de fiets naar 
de opvang komen. Gevraagd wordt aan de leden van het LOK om mee te zoeken 
naar opvang. Imke is vanuit het LLK reeds op zoek, op vraag van 2 gezinnen. 
Boelieboe en Merlijntje hebben mogelijks nog plaats. Ninano laat weten dat ze een 
kinderverzorgster kennen die eventueel kindjes kan opvangen. Contactgegevens 
worden uitgewisseld en Hilde contacteert Boelieboe en Merlijntje.  
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b. Nieuwe opvanglocaties in Brecht  
Het lokaal bestuur krijgt af en toe de vraag van personen om nieuwe of reeds 
bestaande initiatieven te starten in Brecht. Het LOK beschouwt nieuwe initiatieven als 
‘gezonde concurrentie’. Iedereen beseft dat de opvangnood zeer hoog is in onze 
gemeente, ook Imke van LLK benadrukt dit. Er wordt verder aangehaald dat de 
(buitenschoolse) kinder- kleuteropvang voor kindjes tussen 2,5 en 4 jaar geen 
evidentie is. Ouders vinden hun kindje vaak nog te klein om opgevangen te worden 
door de buitenschoolse kinderopvang van Ferm, ondanks ze wel welkom zijn. Vaak 
worden ze nog toegelaten bij het opvanginitiatief, maar dit betekent dat andere baby’s 
en peuters geen plaats hebben in die opvang. We nemen dit zeker mee met de 
verdere besprekingen over het decreet BOA.   

 
c. Boekstartbox  

De bibliotheek levert, op vraag van het opvanginitiatief, gratis een box met 
verschillende kinderboekjes aan huis. Alle onthaalouders van Ferm Kinderopvang 
maken gebruik van de box en zijn zeer tevreden over deze dienstverlening. De box 
wordt om de x aantal weken opnieuw verruild voor een andere. De bibliotheek biedt 
deze box ook aan aan de scholen. Voor meer informatie: Annemie Smits, coördinator 
bibliotheek, annemie.smits@brecht.be.  

 
d. Oproep nieuwe voorzitter 

Het LOK zoekt een nieuwe voorzitter. Er zal een artikel gepubliceerd worden in het 
Brechts Nieuws van april. Taken van de voorzitter zijn:  

- modereren van vergadering; 
- beheer en overzicht houden over financiën;  
- samen met bestuur (schepen en consulente welzijn) algemene 

vergadering van het LOK (agenda) voorbereiden. 
Wie vanuit het LOK interesse heeft, mag een mailtje sturen naar lok@brecht.be.   

 
e. Opvang buitenschoolse kinderopvang tijdens krokusvakantie  

Hilde Buelens van Merlijntje haalt aan dat 3 van haar collega’s tijdens de 
krokusvakantie verlof hebben moeten nemen voor de opvang van de eigen kinderen. 
Door de ‘weekbubbels’ was het niet mogelijk dat de kinderen voor 3 of 4 dagen 
terecht konden bij de buitenschoolse kinderopvang van Ferm. Mogelijks zal deze 
maatregel opnieuw toegepast worden tijdens de paasvakantie. Hilde is van mening 
dat zij toch ook als ‘kinderopvang’ een essentieel beroep uitoefenen. We nemen dit 
mee naar het volgend overleg met Karin en Ilke van Ferm Kinderopvang.   

 
6. Volgende vergadering  

woensdag 5 mei 2021 @ 19.30 uur 


