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Schepen Marleen Verdonck en OCMW-voorzitter Els De Turck zullen na het tweede agendapunt de 

vergadering moeten verlaten wegens een andere activiteit i.v.m. laaggeletterdheid in de bib. 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Verslag van oktober 2013 wordt goedgekeurd. 

 

 

2. Adviezen LOK aan gemeentebestuur naar aanleiding van de resultaten van de enquête 

voorschoolse opvang en reactie gemeentebestuur 

Adviezen zie vorig verslag. Voorzitter Caroline heeft een brief met de adviezen gestuurd naar het 

college van burgemeester en schepenen. 

 

Antwoord van het college, toegelicht door de schepen en de OCMW-voorzitter 

Lage bekendheid van het Meldpunt Kinderopvang. 

Het is geen probleem om dit beter te promoten via infobrochure en andere kanalen bvb. website (op 

meer regelmatige basis). Er is jaarlijks een info-avond voor nieuwe inwoners, de vermelding van het 

Meldpunt Kinderopvang is ondertussen opgenomen. Er is nu ook een rechtstreekse link naar 

Meldpunt Kinderopvang vanuit de website Oosterzele. 

 

Actualisatie Meldpunt Kinderopvang.  

Het OCMW volgt dit nauwgezet op voor hun eigen initiatief. Privé-initiatieven zijn inderdaad niet 

altijd up-to-date, maar de verantwoordelijkheid ligt bij hen.. 

 

Blijvend op zoek gaan naar nieuwe onthaalouders.  

Dit is nu ook standaard opgenomen in de info-avonden voor nieuwe inwoners. Het OCMW blijft 

oproepen lanceren voor enthousiaste onthaalouders. 

 

 



Extra ruimte/infrastructuur voor kinderopvang 

Er zijn plannen op middellange termijn: de bedoeling is een zorgsite te ontwikkelen (‘groot bewijk’). 

Dit duurt langer dan voorzien door opgravingen (archeologische vondsten). Er bestaat een 

samenwerking wat dat betreft met de Zilverlinde. De Zilverlinde zou bvb. naar groot bewijk  kunnen 

gaan. Zo komt er eventueel  ook plaats voor kinderopvang, maar deze mogelijkheid moet nog goed 

onderzocht worden (bvb. voor werkende mensen in de buurt). Vanaf het moment dat er geen 

waardevolle zaken meer gevonden worden, wordt de site vrijgegeven. Dit is dus momenteel nog niet 

het geval en kan nog enkele jaren duren. 

 

Dit zijn projecten waar een gemeentebestuur jaren mee bezig is. Er is eerst een RUP nodig om de 

juiste zones te creëren waar zorgsites en andere sites mogen gevestigd worden. Hiervoor is tijd 

nodig. 

 

Coördinator voor voorschoolse opvang 

De gemeente wil iedereen die nu in dienst is aan de gemeente, in dienst houden. Wegens de 

besparingen kunnen geen nieuwe posten gecreëerd worden. In andere gemeenten zijn er al 

ontslagen gevallen, in Oosterzele niet. 

Wat betreft het verder helpen van zoekende ouders, doen de verantwoordelijken van de dienst 

onthaalgezinnen wat ze kunnen door door te verwijzen naar zelfstandige initiatieven indien er geen 

plaats meer is bij hen. Ook verwijzen zij zoveel mogelijk naar het Meldpunt Kinderopvang. 

 

 

3. Stand van zaken werkgroep tieners 

 

De bevraging is door Elise Lippens van de jeugddienst opgesteld en goedgekeurd door het college. Ze 

heeft deze doorgestuurd naar Isabelle en Sabine begin maart.  

 

Het opsturen van de bevraging is enkele maanden uitgesteld wegens groot verlof van Elise eind april-

begin mei. Elise wil de bevraging graag verder zetten in het najaar. 

 

Elise ging medewerking van de directeurs vragen. Doordat er via de scholen zal gewerkt worden, is 

verspreiding in juli of augustus  daardoor geen optie. Het LOK vraagt of verspreiding dit schooljaar 

toch nog mogelijk is. Edith contacteert Elise daarvoor. 

 

 

4. Stand van zaken activiteit op 20 mei : “wat kunnen we leren van adolescenten en hun 

multimediagebruik?” 

De werkgroep is samengekomen. 

Dr. Eric Schoentjes zal de voordracht doen. Hij is dokter, neuroloog en kinderpsychiater, verbonden 

aan het UZ van Gent. 

 

Onderwerp: bezorgdheid van ouders over het vele multimediagebruik van adolescenten. “Wat 

kunnen we leren over het multimediagebruik van onze jongeren” -> positieve invalshoek. 

 

Plaats en uur: bib Scheldewindeke, Stationsstraat 13 om 19u30. 

 

Deelname is gratis. Inschrijven wel verplicht. 

Een oproep is al verschenen in de infokrant.  

 

 

 



Verdere publiciteit : 

Flyer.  

De opmaak van de flyer is al af en wordt doorgegeven. Het is, net zoals in 2012, het resultaat van het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband opvoedingsondersteuning: welzijnsoverleg regio Gent-

Oost. Edith volgt dit overleg op. Op de voorkant van de flyer staat telkens de activiteit van de eigen 

gemeente. Op de achterkant de activiteiten van de andere gemeenten van het overleg. 

 

Het samenwerkginsverband regio Gent-Oost heeft binnenkort een eigen logo, naam én website: 

www.opvoedingstip.be 

 

Affiche 

De affiche is nog niet af, maar Edith maakt daar verder werk van. 

 

Nu moeten de flyer en affiche nog gedrukt worden en verdeeld. De scholen zullen gevraagd worden 

hun medewerking hiervoor te verlenen. 

 

De werkgroep komt nog 1 maal bijeen om de laatste regelingen te treffen. 

 

 

5. Enquête BKO Het Vinkemolentje 

De bevraging is afgerond, maar de resultaten zijn nog niet verwerkt. Meer op het volgend LOK. 

 

 

6. Varia  

Stand van de rekening. 

- 330,43 euro ontvangen van provincie voor activiteit opvoedingsondersteuning; via Edith zijn 

subsidies aangevraagd. Dit kan ook dit jaar. 

- Schatting kostprijs info-avond: 550 euro 

- Stand van de rekening na activiteit: ca. 1.800 euro 

Na de voordracht is er nog ca. 1.800 euro over en er zijn subsidiemogelijkheden. Wat doen we 

hiermee? Graag activiteiten mee doen of een attentie naar initiatieven? Als dit laatste gekozen 

wordt, is er zeker een reglement nodig. 

Een bank op speelterrein aan De Kluize? Edith informeert. 

Andere ideeën welkom tegen volgende vergadering. 

 

Verspreiding flyer met initiatieven die therapie enz. aanbieden voor kinderen 

Een Balegemse praktijk contacteerde het gemeentebestuur met de vraag om een overzicht te maken 

van een hulpverlenend aanbod voor kinderen. De bedoeling hiervan zou zijn, dat als ouders 

problemen ervaren met hun kind, door middel van een lijst kunnen zien wat de mogelijkheden zijn in 

en rond Oosterzele. Dit kan gaan over psychotherapeuten, osteopaten, psychiaters, centra voor 

kinderzorg, … De bedoeling is dat de jeugddienst een overzicht maakt van initiatieven die 

geïnteresseerd zijn om op deze flyer te staan en deze ter beschikking te stellen op de info-avond. 

 

Het LOK heeft een zekere bezorgdheid over deze flyer. Wat met niet-erkende praktijken enz.? Het is 

moeilijk om daar achter te komen. Bovendien is de vraag niet gekomen vanuit iemand die een 

behoefte heeft, maar vanuit iemand die een praktijk aanbiedt. 

 

Opmerking: de klapper is een mogelijkheid om de initiatieven bekend te maken. 

 



Het LOK verkiest de flyer  niet te verspreiden op de info-avond.  

Advies van het LOK is voorzichtig hiermee te zijn. 

 

 

7. Datum volgende vergadering 

Dinsdag 7 oktober 2014. 


