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Lokaal Overleg Kinderopvang 11 juni 2018
Luc Geeraerds
Kris Van Dijck
Luc Geeraerds – voorzitter
Miche Meulders – De Kleine Wereld
Karin Verhoeven – onthaalouder
Hilde Nooyens – zelfstandige onthaalouder
Kelly Goyvaerts – Klim op
Astrid Van Gool – Klim op
Lea Van Hasselt – Landelijke Kinderopvang
Tulsi Celie – regiomanager Landelijke Kinderopvang
Karin Smout – Stekelbees
Ingrid Toelen – Kind en Gezin
Ben Vandeloock – bibliotheek
Kris Van Dijck – welzijnsconsulente
afwezig met kennisgeving: Daan De Veuster – schepen
Ton Coenen – penningmeester
Stef Lambrechts – gemeenteschool De Schakel
Ann Van Damme – Landelijke Kinderopvang
Hilde Buelens – KDV Merlijntje
Sandra Balemans – ’t Pagaderke
Bob Goffa – kinderopvang Boeliboe
Debby Rollenberg – kinderopvang Boeliboe
Koen De Muyter – De Brug
Filip Van Herck – Maria Middelares
Simon Ruys – Daltononderwijs BS In ’t Groen
Denise Goossenaerts – kleuterschool Klavertje 3
Annemie Suy – gemeenschool De Sleutelbloem

1. Goedkeuring verslag 11 juni
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.
2. Boekstart
Boekstart is een door de Vlaamse overheid gesubsidieerd project dat ouders met hun kleine kinderen wil laten
genieten van boeken. Verder informatie > PowerPoint in bijlage.
Kris informeert naar gratis raamstickers voor alle kinderopvanginitiatieven.
3. Ingrid Toelen – Groeipakket – Kind en Gezin
Kinderopvangtoeslag = zie folder in bijlage.
De toeslag geldt voor opvanginitiatieven zonder subsidie of basissubsidie.
Elk kind krijgt een QR code toegewezen, deze code moet dagelijks 2 x gescand worden om de toeslag te
kunnen berekenen.
De aanwezige initiatieven zijn sceptisch bij de apparatuur die nodig is voor het scannen van de QR code. Een
telefoon alleen is niet voldoende. Men verwacht het gebruik van een iPad of computer.
Begin december is het materiaal beschikbaar, eventueel kunnen de kaartjes al aangemaakt worden voor de
kinderen die reeds in januari naar de opvang komen.
Meer info > ingrid.toelen@kindengezin.be.

4. Sociale functie kinderopvang > Bind-Kracht
Naar aanleiding van het LOK in juni waarbij Bind-Kracht als mogelijke partner werd voorgesteld om dieper in te
gaan in de sociale functie van kinderopvang, stelt Koen Vansevenant 2 sessies voor om te begeleiden met
volgende inhoud >>
Sessie 1
• Visie en aanpak van kinderopvang als warme plek
• Basishouding naar gespannen of kwetsbare ouders
• Krachtgerichte kijk en krachtgerichte tussenkomsten
• Werken in een driehoek: kind -ouder-opvang: meerzijdige partijdigheid
• Oefenen in het invoegen en toevoegen
Sessie 2
• Uitdagingen voor groei kinderen en valkuilen
• Kwaliteitskenmerken van verbindende Kinderopvang
• Diversiteit als kracht en risico’s
• Mentaliserende dialoog met ouders en kinderen
• Oefenen in het positief herkaderen: concrete situaties en contexten
• Kwaliteitskenmerken van een kwaliteitsvolle kinderopvang
De inhoud van de sessies lijkt niet voor alle initiatieven bruikbaar, voor anderen wel heel interessant.
Doe-pakket sociale functie kinderopvang
Het (nieuwe) ‘Doe-pakket – Kinderopvang voor iedereen’ wil lokale netwerken aansporen en ondersteunen om
de sociale functie van kinderopvang op de agenda te plaatsen. Het pakket biedt een praktische leidraad aan het
lokaal overleg kinderopvang of het netwerk binnen de gemeente. Binnen het pakket zitten 4 modules:
1. Omgevingsanalyse
2. Wat is sociale functie van kinderopvang?
3. Samenwerken met toeleiders
4. Toegankelijkheid
Het pakket biedt werkinstrumenten en een PowerPoint om zelf aan de slag te gaan.
De vergadering geeft de voorkeur aan het Doe-pakket. Kris volgt verder op en agendeert op volgend overleg.
5. Opleiding
• opleiding Humat ‘kleine brandblusmiddelen’
- zaterdag 24 november
- 8.30 uur – 12.00 uur
- GC Jan vander Noot
- Waarborg = 10 euro per persoon – graag storten voor 20 november op
rekening BE20 7330 5097 6156 (Lokaal Overleg Kinderopvang) met
vermelding van uw naam, kinderopvanginitiatief en ‘deelname opleiding 24
november’
•

suggestie voor 2019
-

Vervolg op opleiding bodymap? Ook voor ouders? Kris informeert bij
Liesbeth van bodymap naar de mogelijkheden.
Reanimatie bij baby’s en kinderen? (2020)
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6. Kasverslag
7590,39 euro (datum 24.10.18)
- waarborgen opleiding Bodymap
- factuur opleiding Bodymap
7. Varia
-

-

De zomervakantie van Stekelbees was zeer druk. De locatie in Sint Lenaarts
blijkt te klein voor deze periode. Voor 2019 wordt het aanbod van de dienst
vrije tijd (sport en jeugd) uitgebreid in Sint Lenaarts, om de opvangnoden op
te vangen.
De stuurgroep van Huis van het Kind Voorkempen organiseert een
werklunch waarbij het Groeipakket wordt toegelicht en dit op donderdag 13
december om 12.00 uur in de bibliotheek van Zoersel (Dorp 54, 2980
Zoersel). Om 13.30 uur sluiten we af. Als partner van het Huis van het Kind
zijn alle leden van het LOK van harte welkom! Deelname is gratis maar graag
vooraf inschrijven via tijl.aerts@kina.be.

Het Huis van het Kind organiseert op 13 december 2018 een eerste werklunch! Met dit nieuwe concept
willen we actuele thema’s in de kijker zetten en bespreken met onze partners. Het concept spreekt voor
zich: we voorzien een lunch op een toegankelijke locatie in onze regio. En terwijl u een broodje eet,
lichten wij een actueel thema toe. Er is uiteraard ook tijd om vragen te stellen, in discussie te gaan en met
andere partners van gedachten te wisselen.
Voor de eerste werklunch staat het Groeipakket centraal (spreker: Kind & Gezin). Het Groeipakket zou u
kortweg de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag kunnen noemen. Maar het is meer dan dat: het
Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet
voor elk kind in elk gezin. Het Groeipakket gaat van start op 1 januari 2019. Het startbedrag, basisbedrag
en de schoolbonus zijn er voor elk kind. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig om te
groeien. Voor hen voorziet het Groeipakket de zorgtoeslagen, de sociale toeslag en de
participatietoeslagen. De uitbetaling zal niet langer gebeuren via de werkgever, maar gezinnen zullen
zich moeten aanmelden bij een uitbetalingsactor. Tijdens de werklunch willen we alle nieuwigheden
toelichten. Daarnaast willen we samen met u bekijken hoe we kunnen samenwerken en doorverwijzen
naar het Groeipakket binnen het kader van het Huis van het Kind.
-

Subsidies 2018 + Diftar werden verstuurd in de week van 15 oktober
Lokaal loket kinderopvang: een belangrijk stap in het realiseren van
toegankelijke kinderopvang, is het oprichten van een lokaal loket
kinderopvang in elke gemeente. Het decreet van 20 april 2012 houdende
kinderopvang van baby's en peuters bevatte al het decretaal kader voor de
oprichting van lokale loketten kinderopvang. Met de principiële goedkeuring
van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een
subsidie aan het lokaal loket kinderopvang op 20 juli 2018, kunnen deze
lokale loketten nu ook een subsidie krijgen. Lokale loketten kunnen gezinnen
helpen bij de zoektocht naar kinderopvang te vergemakkelijken en zo de
toegankelijkheid tot kinderopvang verbeteren. Een lokaal loket heeft (o.a.) als
opdracht om alle opvangvragen te registeren en op te volgen. Initiatieven
binnen de gemeente zijn verplicht om mee te werken. Dit is echter geen
evidentie… Kris volgt hierover een infosessie in januari.

Lokaal Overleg Kinderopvang – maandag 15 oktober 2018

3

-

-

Het lokaal overleg kinderopvang maakt melding dat er een duidelijk tekort is
aan kinderopvang binnen Brecht, zowel gezins- als groepsopvang. Tulsie
Celie (regiomanager van Landelijke Kinderopvang) meldt dat Landelijke
Kinderopvang van start gaat met een werving om nieuwe opvangouders te
zoeken.
De huidige voorzitter en penningmeester stellen zich niet meer kandidaat
voor de volgende legislatuur. Er zal zowel een interne als externe vacature
worden opgesteld.

8. Volgende vergadering
Maandag 11 februari 2019 – GC Jan vander Noot – 19.30 uur
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