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Lokaal Overleg Kinderopvang 11 juni 2018
Luc Geeraerds
Kris Van Dijck
Ton Coenen – penningmeester
Bob Goffa – kinderopvang Boeliboe
Debby Rollenberg – kinderopvang Boeliboe
Miche Meulders – De Kleine Wereld
Karin Verhoeven – onthaalouder Landelijke Kinderopvang
Hilde Buelens – KDV Merlijntje
Hilde Nooyens – zelfstandige onthaalouder
Sandra Balemans – KDV ’t Pagaderke
Kelly Goyvaerts – KDV Klim op
Lief Wils – KVD Klim op
Karen Vandereycken – De Brug
Lea Van Hasselt – coördinator Landelijke Kinderopvang
Karin Smout – Stekelbees
Koen Vansevenant – Bind-Kracht
Daan De Veuster – schepen
Kris Van Dijck – welzijnsconsulente
afwezig met kennisgeving: Koen De Muyter – De Brug
Luc Geeraerds – voorzitter
Filip Van Herck – Maria Middelares
Simon Ruys – Daltononderwijs BS In ’t Groen
Denise Goossenaerts – kleuterschool Klavertje 3
Stef Lambrechts – gemeenteschool De Schakel
Annemie Suy – gemeenschool De Sleutelbloem
Wim Mertens – Sint Michielschool
Koen Van Echelpoel – Leonardusschool

1. Goedkeuring verslag 26 februari
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.
GDPR
Vanaf 25 mei gelden de nieuwe verplichte Europese privacyregels, ook voor de kinderopvang.
GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het
beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet u
vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt
en hoe u ze beveiligt.
Digitale toegankelijkheid
In het najaar worden alle organisaties, die subsidies krijgen van Vlaanderen – dus ook de
kinderopvang, verplicht hun website toegankelijk te maken voor slechtzienden (mogelijkheid om tekst
te vergroten en blinden (voorlezen).
2. Sociale functie kinderopvang > Bind-Kracht
Koen Vansevenant (Bind-Kracht) geeft een toelichting over armoede. Volgende thema’s komen
(kort) aan bod:
- verbreed en gelaagd kijken naar armoede
- krachtgericht kijken en tussenkomen
- signalen van een kwetsbaar gezin

-

in dialoog met de cliënt en het gezin
behoeften en aandachtpunten
bufferprocessen

Bijlage > Power Point ‘Arm, maar rijk aan gezin’.
Bind-Kracht geeft (meerdaagse) opleidingen aan professionelen, maar ook met deskundigen en
ervaringsdeskundigen, kennismaking met leefwereld van de doelgroep
De leden van het LOK worden geconfronteerd met gezinnen in armoede, naar aanleiding hiervan
nodigt het LOK Koen van Bind-Kracht.
Binnen de kinderopvang en de scholen is vooral armoede zichtbaar bij het niet betalen van de
facturen, de lege boterhammendozen, …
Wat heeft de contactouder nodig + wat heeft het kleine kind nodig ?
Dit zijn vragen die tijdens een meerdaagse vorming meer aan bod kunnen komen.
Tips in de omgang met ouders (zie ook PowerPoint)
- Doe gewoon / doe bijzonder
- Geef aandacht, ook aan de non-verbale signalen
- Verwonderd blijven en oordeel op te schorten
- Wees duidelijk en samenhangend
- Hanteer begrijpelijke taal, heldere taal en werk naar gedeelde taal
- Je expertise of deskundigheid van opvoeding als mogelijkheid, als bron
- Op zoek naar deskundigheid, ervaring, zaken die lukken bij de ouders
- Erkenning voor last en benadering, ook voor volhouden
- Oog hebben voor krachten
- Respect voor het anders zijn
- Niet willen oplossen, maar iets doen
Aanbod / situatie in Brecht / vraag van het LOK
Mogelijke thema’s
- omgang met ouders in situatie met verhoogde kwetsbaarheid
- mentaliteit kinderen
- oefenen basishouding
Eventueel, 2 halve dagen (3 uren) – op een avond
Kris volgt verder op met Bind-Kracht.
3. Opleiding:

•
•
•
•

a. bodymap (evaluatie deel 1 – 5 juni)
zeer interessant
aanrader voor iedereen die in de kinderopvang weer en voor ouders die kleine kinderen
hebben
na 2de dag wordt waarborg terugbetaald (zomer)
deel 2 = dinsdag 19 juni ’18
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•
•

b. suggestie najaar
brandblustechnieken (firma Humat – 2016)
opleiding Bind-Kracht

4. Kasverslag
Saldo op 30 april 2018 = 7.524,04 euro
5. Varia
•
•
•
•

•

Infoavond ‘pas zwanger’ – graag bekendmaken bij de ouders (flyer in bijlage)
Feeeest in het park – zaterdag 30 juni – Facebook > feeeestinhetpark
Graag aanpassing van uren en/of tarieven, adressen … voor brochure doorgeven aan
lok@brecht.be
Inschrijvingen Stekelbees in Sint Lenaarts: ouders schrijven al snel in voor de hele zomer,
waardoor anderen op een wachtlijst komen. Stekelbees houdt hiermee al rekening en
zorgt voor een marge. Er is extra gemeentelijk aanbod gevraagd voor de zomer van 2019
> blijft stijgen.
Zelfstandig kinderdagverblijf Boeliboe (Lessiusstraat) wenst een aanvraag in te dienen
voor de subsidie inkomenstarief (trap 2) en voor nieuwe plaatsen basissubsidie (trap 1).
- Enkel het lokaal bestuur van geselecteerde gemeenten kunnen voor
30 juni een advies geven.
- Het lokaal bestuur van een NIET geselecteerde gemeente (Brecht)
kan aantonen dat er nood is aan bijkomende opvangplaatsen.
- Deze nood kan enkel aangetoond worden met cijfers van het
bestaande Lokaal Loket Kinderopvang over het aantal vragen naar
kinderopvang die in 2017 niet konden worden beantwoord > Brecht
heeft geen Lokaal Loket Kinderopvang.
- Momenteel heeft het lokaal bestuur van Brecht geen zicht op de
effectieve cijfers van de noden en kan Brecht geen advies schrijven
aan de hand van deze (ontbrekende) cijfers.
- Binnen het kader van het meerjarenplan moet nagedacht worden om
de algemene nood aan kinderopvang te inventariseren, maar dit is
niet mogelijk tegen 30 juni.

6. Volgende vergadering
Maandag 15 oktober – 19.30 uur – GC Jan vander Noot
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