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1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Verslag van oktober 2017 wordt goedgekeurd. 
 

 
2. Actualiteit  

In het nieuws: veroordeling uitbaatster kinderdagverblijf Cococinelle uit Waregem. Wat zijn 
de reacties uit het LOK? 
 
Er was veel verloop van collega’s in dit kinderdagverblijf. Dan moet je jezelf als uitbater de 
vraag stellen of het niet aan jou ligt of op zijn minst trachten na te gaan waarom je 
medewerkers/partners vertrekken. 
 
De omschrijving van de zaken die gebeurd zijn, kunnen natuurlijk niet, maar wel opgelet met 
de media. Dingen kunnen snel uitvergroot worden. 
 
Belangrijk in deze job is dat je veel geduld hebt. Ook al is een kind lastig, je mag nooit je 
zelfbeheersing verliezen. Zo kan het bijvoorbeeld helpen dat je niet alleen aan het werk 
bent. Als het even niet meer gaat, kan je vragen aan een collega om even over te nemen. Als 
alleen werkende onthaalouder kan dat niet. Dat is extra moeilijk. 
 
Hebben de aanbieders van kinderopvang hier het gevoel dat men voldoende gewapend is? 
Als je voor die job kiest, moet je je ervan bewust zijn dat er verschillende opvoedingsstijlen 
zijn en welke goede praktijken zijn. En het is je job om je hierover te informeren. 
 
Concrete tips aan elkaar? 

- Kinderliedjes zingen, dat werkt. De kinderen kalmeren daar van. 

- Muziekdoosje 

- Afleiden – afwisselen van groep 



- Klassieke muziek 

- In de lagere school: gele en rode kaart (via de kaarten een time-out) 

- Time-out op een stoel 

Agressiviteit bij kinderen? 
- Steeds meer en meer (is het een generatieverschil?) 

- Bij kleintjes: meer bijters 

- Op school is de verandering ook merkbaar 

Het gaat precies over overprikkeling. Er is veel afwisseling voor een aantal kinderen: dagje 
thuis, dagje oma en opa, dagje bij de andere oma en opa, dagje opvang, …. Dit geeft geen 
rust aan kinderen en dat merk je. Het is opvallend dat kinderen die fulltime of 4 dagen in het 
kinderdagverblijf zijn, rustiger zijn. Het is als het ware een 2de thuis, een erg gekende 
omgeving. 
 
Een aantal kinderdagverblijven vragen in dit kader minimum 3 dagen inschrijving, niet 
minder. 
 
Probleem van tekort aan opvangplaatsen komt ter sprake. Er zijn veel geweigerde aanvragen 
voor voorschoolse opvang. Zijn er nieuwe onthaalouders? Er zou iemand bijkomen bij de 
dienst onthaalgezinnen? 
 
 

3. Nood aan opleiding? 

Is er nood aan een opleiding vanuit het LOK voor aanbieders van kinderopvang? 
 
Er wordt al wel vorming aangeboden via pedagogische ondersteuningsdiensten (Knisper, 
Leren@vaart,… -> gefinancierd via Kind en Gezin). Nu zijn de opleidingen nog gratis, maar dit 
zou veranderen. Vertegenwoordigers van deze diensten komen langs bij de 
opvanginitiatieven. Er zou in de toekomst gewerkt worden met verschillende tarieven, 
afhankelijk van de ontvangen subsidies. 
 
Is er kruisbestuiving vanuit het LOK, doordat je elkaar hebt leren kennen via het LOK? Nog 
niet, maar dat is zeker een idee. 
 
Voorlopig is er nog geen nood om vanuit het LOK opleiding te voorzien, maar misschien 
verandert dit als de gratis opleidingen wegvallen in de toekomst. Voor 2018 is het voorlopig 
nog gratis. 
 
Het is wel interessant om brandpreventie-opleidingen te voorzien. De prijs is afhankelijk van 
de verschillende opleidingen: tussen 60 en 100 euro per persoon. Voorzitter Berdhy luistert 
eens of dit mogelijk zou zijn. Men stelt de vraag of het ook mogelijk zou zijn dat 1 iemand 
van elke school dit zou volgen? Dit wordt mee opgenomen. 
 

 

 

 



4. Stand van zaken activiteit 2018 week van de opvoeding 

Kristof heeft de activiteit vastgelegd en de locatie (bib Scheldewindeke), maar de andere zaken 
moeten nog vastgelegd worden. De activiteit is op dinsdag 22/5/2018. Onderwerp is zoals 
afgesproken het belang van bewegen bij kinderen. 
 
Wellicht is het nu zaak dat de werkgroep samen komt om de bvb. de flyer te maken om zo de 
infoverspreiding te beginnen. Ook moet er nog gesproken worden over het voorzien van een knabbel 
en een drankje. In het verleden werd dit besteld bij Oxfam Wereldwinkel. 
 
Wat Edith kan doen ter ondersteuning: zie vorig verslag. 

 
 

5. Samenstelling LOK 

De laatste update van het ledenbestand werd gedaan in najaar 2015. Aangezien het LOK een jaar 
heeft stilgelegen is een update aangewezen. 
Ondertussen is er op de scholen een directeurswissel geweest op 2 scholen: 

- Directeur GILO : Els François 

- Directeur VB Balegem : Karlien Meersman 

Uit het LOK: 
- Sinds oktober 2016: oud-voorzitter Caroline De Baets (nam ontslag uit het LOK) 

- Sinds najaar 2017: Koen De Bock (zit niet meer in ouderraad De Schakel van GILO Oosterzele, 

er is geen plaatsvervanger) 

- Sinds najaar 2017: Isabelle Van Cortenbosch (werkt niet meer in De Blokkentoren) 

- De vertegenwoordigers van Appelboompje (Partena) wijzigden 

Nieuw in LOK: 
- Sinds 2016: Kinderdagverblijf Madelief (Rozemarijn De Schrijver en Jeroen De Cock) 

- Berdhy Ysebaert, nieuwe voorzitter 

- Vanessa Paeternotte (vervanger Isabelle Van Cortenbosch) 

- Femke Milissen zetelt al geruime tijd in het LOK, maar is geen onthaalouder meer en zetelt 

nu als geïnteresseerde ouder in het LOK 

Er wordt een lijst met de huidige samenstelling opgestuurd met dit verslag. 
 
 

6. Vinkemolentje tijdens herfst- en kerstvakantie 
 
 

  volledige dag 

gemiddelde herfst 2017 37 

gemiddelde herfst 2016 28,7 

verschil herfst 2017-2016 +8,3 

 
 

  volledige dag 

gemiddelde kerst 2017 29,8 

gemiddelde kerst 2016 22,8 

verschil kerst 2017-2016 +7 



De stijgende lijn van het aantal kinderen zet zich dus ook in kleinere vakanties door. 
De evaluatie van de werking van herfst- en kerstvakantie door de medewerkers was positief. Veel 
kinderen deden graag mee aan de aangeboden activiteiten. Er kwamen positieve reacties van ouders 
op o.a. het onthaalbord. Dit is een nieuw element in de opvang sinds zomer 2017. Er waren geen 
klachten. 
 
De bevraging van de kinderen is verdergezet tijdens deze vakanties en tijdens de 
woensdagnamiddagen. Er zijn ondertussen meer dan 80 kinderen bevraagd. Nu moeten de gegevens 
nog verwerkt worden. 
 
Ouders zijn ook belangrijke graadmeter. De bevraging van de ouders is gepland voor dit voorjaar. 
Men geeft aan dat ouders het belangrijk vinden dat ze een aanspreekpunt hebben. Als ze een vraag, 
opmerking, bedenking hebben en ze weten niet waar naartoe staan ze machteloos. Op de 
gekendheid van de coördinator is de laatste jaren inderdaad gewerkt. 
 
 

7. Stand van de rekening LOK 

Huidige stand van de rekening is € 2143,24. 
 
De jaarrekening is door Lindsay ingediend en staat ter kennisgeving geagendeerd op het college van 
27/2/2018. 
 
Het LOK heeft wellicht per ongeluk 2 x werkingstoelage gekregen. 

 
 

8. GDPR 

Gegevensveiligheid -> nieuwe Europese wetgeving vanaf mei 2018 
Wat houdt dit in? De voorzitter overloopt in het kort een aantal punten: 

• Bescherming van persoonlijke data van de Europese burger 
• Maatregelen tegen hackers en datalekken 
• In voege op 25 mei 2018 
• Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens 
• Toestemming vragen om gegevens te verzamelen en gebruiken 
• Individu heeft het recht om ‘vergeten te worden’ 
• Verhoogde security maatregelen zijn nodig 
• Datalek moet u kunnen melden binnen 72 uur 
• De Nationale Autoriteiten kunnen boetes toepassen 
• In grote organisaties moet een DPO (Data Protection Officer) aangesteld  worden 

De gemeente voorziet een Info-avond op maandag 12 maart. Uitnodiging hiervoor is reeds verspreid 
via mail aan de leden van het LOK. Tijdens de vergadering wordt de uitnodiging nogmaals op papier 
meegegeven voor wie wenst. 
 
Ook Kind en Gezin geeft een aparte info-avond. Elke koepel zal wellicht wel informeren aan de eigen 
organisaties.  

 

 

 

 



9. Dag van de kinderbegeleider 12 oktober 2018 

In 2017 is er vanuit het LOK niets gebeurd aangezien er toen geen voorzitter was. In het verleden 
kregen onthaalouders/kinderbegeleiders een attentie van het LOK. 
 
Geven de kinderbegeleiders de voorkeur aan een cadeautje of eerder aan een activiteit, bijvoorbeeld 
een uitnodiging om ergens samen een drankje te nuttigen? De voorkeur lijkt uit te gaan naar een 
activiteit waarbij men kan babbelen met elkaar. 

 

 
10. Volgend LOK 

18 juni 2018 


