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1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Verslag van februari 2018 wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Evaluatie activiteit 22 mei 2018: ‘Belang van beweging bij jonge kinderen’ door 

Bodymap 

We kunnen spreken van een erg geslaagde editie. Er waren 86 vooraf ingeschreven mensen. 
Sommigen kwamen niet, anderen kwamen zonder in te schrijven. 
Het was goed gebracht, het publiek was aandachtig. 
Prima organisatie, ook de medewerking van de bib wordt hierbij genoemd. 
 
De facturen van Bodymap zijn ondertussen betaald; factuur Wereldwinkel is nog niet 
ontvangen. 
 
De bekendmaking van het initiatief is intensief gebeurd, via scholen, 
kinderopvanginitiatieven, bib en gemeentelijke kanalen. 
 
Het thema was erg actueel. 
 
Meer info? Zie de website van Bodymap. Hierop zijn tips te vinden; inschrijven op hun 
nieuwsbrief is ook interessant. 
 
Iemand uit het publiek stelde na de lezing voor om meer baby-activiteiten te organiseren in 
Oosterzele. Is dit iets dat leeft? In Moortsele kan je bijvoorbeeld al met baby’s gaan 
zwemmen in de Kasteelstraat. Dit is een privé-initiatief. 



De Gezinsbond doet activiteiten. Misschien wil men ook wel baby-activiteiten organiseren? 
Knuffelturnen bijvoorbeeld. Het kan gevraagd worden aan Gezinsbond Balegem, zij zijn zeer 
actief.  
 
 

3. Actualiteit  

Kind en Gezin zou volgend jaar samen gaan met Agentschap Jongerenwelzijn. 
 
Er was Boenk-beurs begin juni. De mensen van Madelief zijn al naar Boenk geweest: toen 
was er niet zoveel volk, dus weinig kans tot overleg met anderen. Je kon workshops volgen 
en info vragen aan standen, maar de beloofde uitwisseling bleef wel wat uit. 
Iedereen die een kinderdagverblijf heeft wordt automatisch uitgenodigd voor zulke zaken. 
 
Potentieel nieuw initiatief: kinderdagverblijf voor inclusieve opvang. Voorstelling door Ellen 
Verspeeten.  
Viola VZW is een dienst voor mensen met een beperking. Viola VZW zou nu een luik 
voorschoolse kinderopvang willen opstarten, dit is nieuw voor hen. Men had Zottegem voor 
ogen als locatie voor de opstart van een inclusief kinderdagverblijf, maar men is ruimer gaan 
kijken. Misschien kan het in Oosterzele? 
Er zijn verkennende gesprekken geweest in Zottegem en in Oosterzele. Zijn er bijvoorbeeld 
panden in te huur in Oosterzele? 
Bedoeling: opvang voor 18 kinderen, waarvan 1/3 kinderen met een beperking. Men had 
begrepen dat er nog wel nood aan voorschoolse opvang was in Oosterzele. Ook hoopt men 
op subsidies. 
Antwoorden uit het LOK: 
Er is nu vooral niet-gesubsidieerde opvang in Oosterzele, zeker in de zelfstandige sector. 
Oosterzele zit niet bovenaan de lijst van Kind en Gezin van gemeenten waar opvangnood 
heerst (Aalst, Mechelen en Sint-Niklaas staan bovenaan). Ook armoedecijfers worden eraan 
gekoppeld en daar ligt het probleem in Oosterzele. Oosterzele wordt beschouwd als een 
‘rijkere’ gemeente. Op dit moment kan men een aanvraag doen voor basissubsidie. Dit is 
gebeurd door Madelief en Blokkentoren. De Blokkentoren vraagt al verschillende jaren op rij 
naar de basissubsidie. 
 
Vanuit het ministerie zou er wel meer ingezet worden voor inclusieve opvang, men is op 
zoek naar pilootprojecten. De VZW heeft zich kenbaar gemaakt als geïnteresseerd. 
 
 

4. Adviesvraag college inzake samenwerkingsverband met Huis van het Kind 

Zottegem 

Het gemeentebestuur heeft de intentie om mee in het samenwerkingsverband Huis van het 
Kind Zottegem te stappen. Het voorstel wordt aan de gemeenteraad van 20 juni voorgelegd 
aan het LOK wordt een advies hierover gevraagd. 
 
 
 



Situering: 
Ook Sint-Lievens-Houtem, Lierde, Zwalm en Brakel stapten al mee in Huis van het Kind 
Zottegem. Zwalm zal zich wellicht bij Oudenaarde voegen. Omdat Kind en Gezin maximaal 
wil aansluiten op de vorming van de eerstelijnszones, raadt Kind en Gezin aan om zoveel 
mogelijk te accorderen op de eerstelijnszones bij het vormen van samenwerkingsverbanden 
Huizen van het Kind. Oosterzele hoort wat dat betreft bij zone Panacea, samen met 
Zottegem, Sint-Lievens-Houtem, Lierde, Brakel en Herzele. In die zin is het dus logisch dat 
Oosterzele zich aansluit bij Huis van het Kind Zottegem.  
 
Wanneer Oosterzele zich bij Zottegem zou aansluiten, worden bepaalde diensten in 
Zottegem ook toegankelijk voor Oosterzelenaren, zoals ’t Winkeltje (tweede hands 
kinderkleding ruilen), Zibotheek (uitlenen van speelgoed allerhande), Katrol 
(huiswerkbegeleiding), ontmoetings- en info-avonden, … Er wordt een PP getoond ter 
voorstelling van Huis van het Kind Zottegem. 
 
De opvolging van het samenwerkingsverband en bekendmaking bij de bevolking enz. zou 
gebeuren door een medewerker bij het OCMW. 
 
Nog een voordeel van een samenwerkingsverband is dat middelen kunnen gebundeld 
worden waardoor samen meer bereikt kan worden. 
 
Advies LOK: 
Unaniem akkoord. 
 
 

5. Activiteit  brandpreventie 

Op het vorig LOK Werd interesse getoond voor eventuele opleiding georganiseerd vanuit het 
LOK voor brandpreventie voor kinderopvanginitiatieven. 
 
Er bestaat een gratis aanbod van de brandweer: mogelijkheid tot voordracht aan 
kinderopvanginitiatieven i.v.m. brandpreventie. De voorzitter heeft wel 1 antwoord 
gekregen, maar geen vervolg meer op de vragen gekregen. Is daar interesse voor? Ja, maar 
enkel in geval het leidt tot het attest brandpreventie, aangezien dit hetgeen is wat zij nodig 
hebben voor hun vergunning. 
 
 

6. Resultaten bevraging Vinkemolentje 

De resultaten van de bevraging van de ouders én van de kinderen van Het Vinkemolentje 
worden getoond. 
 
OUDERS 
Er kwamen 24 reacties op de ca. 480 verzonden bevragingen. De resultaten zijn dus niet erg 
representatief. We denken hieruit te mogen besluiten dat de meeste mensen relatief 
tevreden zijn. Immers, als men echt niet tevreden zou zijn, zou men toch de kans aangrijpen 
om deze anonieme bevraging in te dienen? 
Belangrijkste punten ter verbetering: 



- Enkele keren wordt er verwezen naar het ontbreken van groenruimte in de opvang.  
- De perceptie van het activiteitenaanbod: ca. de helft van de respondenten vindt dat 

de activiteiten weliswaar OK zijn, maar beter kunnen. Toch zijn ouders er niet bij 
wanneer de begeleiding de activiteiten doet. Zij halen info bij hun kinderen. 

 
Alle andere punten zijn goed tot zeer goed geëvalueerd (informatieverspreiding, 
inschrijvingsbeleid, bereikbaarheid, veiligheid, communicatie met medewerkers en 
coördinator, leuke dag voor kinderen, …). 
 
Uit het LOK: 
Enkele ervaringsdeskundigen halen aan dat kinderen niet altijd vertellen wat er werkelijk 
gebeurt. Bvb.: kind komt thuis van school en op de vraag: ‘Wat heb je gedaan vandaag?’ 
antwoordt hij telkens: “Niets”. We weten nochtans dat dit niet kan kloppen; ook bij de 
opvang kan het zo vergaan. 

 
Ter info: in de vergadering met de begeleiders van het Vinkemolentje werden volgende 
werkpunten geformuleerd: 

- Zoveel mogelijk gebruik maken van het grasveldje achteraan de school. 
- Extra inzetten op leuke en afwisselende activiteiten. 
- Nog meer inzetten op imago en communicatie met ouders: ‘wat hebben kinderen 

vandaag gedaan?’ Het werken met facebook of andere media enz. wordt door de 
GDPR echter bemoeilijkt. Het (mogen) werken met foto’s is erg arbeidsintensief 
geworden en is riskant als je dit niet goed opvolgt. 

 
KINDEREN 
Er werden 86 kinderen bevraagd, het resultaat mag beschouwd worden als representatief. 
Belangrijkste punten: 

- Goede score wat betreft vertrouwen/vertrouwdheid van het kind: duidelijkheid in 
het kringgesprek, kennen van het onthaalbord, begeleiders kennen de naam van het 
kind, dingen durven vragen aan de begeleiding, …. 

- Kinderen vinden niet alleen maar knutselen leuk, ook spelletjes spelen. 
 
Ter info: in de vergadering met de begeleiders van het Vinkemolentje werden volgende 
werkpunten geformuleerd: 

- Afwisseling bieden in activiteiten; niet alleen de nadruk op knutselen. 
- Blijvend aandacht hebben voor nieuwe kinderen / hele kleine kinderen om 

vertrouwen op te bouwen. 
- ‘Onthaalbord’ is te moeilijk en proberen we nu ‘fotobord’ te noemen en we wijzen de 

kinderen hierop. 
 
 

7. Kennisgeving subsidieaanvraag kinderdagverblijf Madelief 

Advies LOK: unaniem akkoord  
 
 
 



 
8. Stand van de rekening LOK 

1577 euro 
 
 

9. Datum volgende vergadering 

Maandag 15 oktober 2018 
 
 
 


