
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

De afwezigheid van het onderwijs is opvallend. Voorzitter vraagt om tijdens het scholenoverleg de 
noodzaak van aanwezigheid te benadrukken. 
 

1. Goedkeuring verslag 24 oktober 2017  
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.  
 

2. Goedkeuring verslag 9 januari 2018 > duurzame ontwikkelingsdoelstellingen  
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.  
 
De aanwezigen van het LOK betreuren de afwezigheid van het onderwijs.  
Vragen aan het onderwijs, vanuit de kinderopvang, kunnen op deze manier niet gesteld worden. Kris 
zal tijdens het scholenoverleg van mei en met verwijzing naar de LOK statuten het onderwijs hierop 
attenderen.  
Kris bezorgt de voorzitter een antwoord op de vraag “vinden de directies hun aanwezigheid nog 
belangrijk tijdens het LOK?”. 
 

3. Sociale functie kinderopvang > Bind-Kracht  
Wegens een treinstaking is Koen Vansevenant niet aanwezig. 
Dit punt wordt verdaagd naar de vergadering van 11 juni.  Ook voor het onderwijs is dit een zeer 
interessant thema.  
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4. Opleiding: bodymap  
Kris legt 2 data vast voor de opleiding ‘bodymap’. Deel 1 en deel 2 (apart 3 uur) volgen elkaar op. 
Het LOK biedt dus een opleiding aan van 6 uur, voor max. 30 deelnemers en dit op volgende dagen: 

- Deel 1: dinsdag 8 mei, 19 uur, GC Jan vander Noot  
- Deel 2: dinsdag 5 juni, 19 uur, GC Jan vander Noot  

Het LOK vraagt voor elke deelname een inbreng van 10 euro per persoon.  
Kris bezorgt per mail nog de exacte informatie voor de betaling.  
 

5. Opvoedingspunt Brecht  
Tijdens de info avond “Pas Zwanger” zal de brochure van de kinderopvang in Brecht verspreid 
worden. Flyer van de infoavond in bijlage.  
 

6. Kasverslag  
7431,59 euro 
 

7. Varia 
Klim-op informeert dat de kleuterschool (wijkschool) van Maria Middelares stopt met de voor- en 
naschoolse kinderopvang. We raden aan rechtstreeks contact op te nemen met de directie, Filip Van 
Herck.  
 Hierbij blijkt nogmaals de noodzaak van een afvaardiging van het onderwijs.  

 
Klim-op organiseerde samen met de brandweer een evacuatie-oefening. Zeer interessant. 
 Kris neemt contact met de brandweer zodat we deze oefening voor het LOK kunnen 

aanbieden.  
 
De Kleine Wereld gaat eind april verhuizen > nieuw adres = Korte Nieuwstraat  
 
GDPR - ‘General Data Protection Regulation’: wet van de data privacy  
 opleiding tijdens de avond vanuit Kind en Gezin  

Kris informeert wie er mogelijks informatie kan geven aan het LOK,  opleiding over privacy binnen 
kinderopvang (algemene principes). 
UNIZO geeft op 17 april in Antwerpen een opleiding. 
 

8. Volgende vergadering > 11 juni  


