
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 

1. Welkom en goedkeuring verslag  
Het verslag van 24 januari 2022 wordt goedgekeurd zonder aanpassingen.  
 

2. Verontrusting in de thuissituatie – Katja Vanstalle  
Leermodule van Opgroeien.be voor KO initiatieven.  
Waarover gaat het?  

- Als je ongerust bent over de thuissituatie  
- Of iets opmerkt, plotse veranderingen bij het kind, dagelijkse verzorging, contact met andere 

kinderen, letsels, ontwikkeling, …  
Online leermodule voor verschillende functie binnen de kinderopvang.  
 
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/verontrusting-
over-de-thuissituatie  
 
Belangrijk: steeds linken naar VK – Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. 
De vergadering haalt aan dat de wet op de privacy vaak in de weg staat voor een verdere opvolging of 
melding, aangezien goedkeuring gevraagd wordt aan de ouders om de verontrusting te melden.  
Opvoedingswinkel kan ook ondersteunen > Annelies Van Eyck, Zoersel. 
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3. Opportuniteitsadvies – Katja Vanstalle  
Zie presentatie in bijlage.  
 

4. Huishoudelijk reglement  
Zie bijlage.  
 

5. Verhuis Ferm Kinderopvang – verbouwingswerken Klooster  
BKO Ferm Kinderopvang zit nog steeds in Maria Middelares tot midden juni. De planning is om eind juni te 
verhuizen, zodat de opvang vanaf aanvraag zomervakantie kan doorgaan in het Klooster.  
 

6. Verslag stuurgroep Lokaal Loket Kinderopvang – 16 maart 2022  
Imke licht een aantal cijfers toe: 

- Document ‘2022 Loket registratie Brecht’: deze cijfers zijn in maart 
gerapporteerd aan K&G 

- Document ‘Cijfers startdatum 2022 digitale aanvragen Brecht’ en ‘Cijfers 
startdatum 2023 digitale aanvragen Brecht: dit zijn de aanvragen die voor 
2022 en 2023 momenteel al zijn binnengekomen via de website voor 
Brecht.  

Zie bijlage.  
 

7. Varia  
a. Opleiding reanimatie en EHBO: donderdag 2 juni (zie mail)   
b. Moeilijk om personeel te vinden: middelbare scholen die de opleiding aanbieden, om 

stagiairs en jobstudenten, mailtjes zijn verstuurd naar de scholen 
c. Kinderopvang Schoten – in de media  

 Actieplan van Beke  
 Zorginspectie en Kind en Gezin  
 Onderzoekscommissie is opgestart  
 Zorgmelding / zorginspectie  
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d. Speelbabbel – vrijwilligers gezocht – affiche  
 

 
 

e. Hilde ondervond een crisissituatie tijdens haar opvang. Gelukkig is alles goed afgelopen.  
f. Hilde vraagt of andere onthaalouders ook de vraag kregen om vuile pampers om te halen.  
g. Hilde heeft inspectie gehad en kreeg een verslag van 14 pagina’s. Dit betekent veel lees- en 

administratief werk.  
h. Verplichting digitale fiscale attesten > Kris informeert bij jeugddienst + informatie via Huis van 

het Kind (Emma / Imke) 
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i. BOA + kleuteropvang Klim-op: de toekenning van de subsidies van BOA zal bij het 
gemeentebestuur liggen. Klim-op informeert over het project ‘Boom Boom Pauw’: over het 
welbevinden van baby’s, peuters én kleuters. Kris informeert bij Opgroeien en neemt contact 
op met Klim-op.  

j. KDV Infano is op zoek naar een 3de zelfstandige.  
 

8. Volgende vergadering  
Maandag 3 oktober – 19.30 uur (locatie nog te bepalen)  
 


