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1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Verslag van februari 2019 wordt goedgekeurd. 
 

2. Voorstelling schepen 

De nieuwe schepen voor kinderopvang is Elsy De Wilde. Zij stelt zich voor. 
 

3. Samenstelling LOK nieuwe legislatuur 2019-2024 

Alle leden van het LOK van vorige legislatuur kregen de uitnodiging om opnieuw in het LOK 
te zetelen. Hiervoor dien je een infofiche in om je kandidatuur te bevestigen. 
 
Edith maakte op verschillende manieren bekend dat nieuwe leden welkom zijn: via 
facebook, infozine van april, mailings naar gekende ouders, flyers, uitnodiging alle bekende 
opvanginitiatieven, ook Eveline nodigde haar onthaalouders uit. 
 
Er zijn erg weinig infofiches binnen gekomen. Er wordt op gewezen dat iedereen die 
(opnieuw) in het LOK wenst te zetelen een kandidatuur moet binnen brengen bij of opsturen 
naar Edith. Hierbij een laatste oproep om dit alsnog te doen tegen 1/11/2019. 
 

4. Verkiezing voorzitter LOK nieuwe legislatuur : uitgesteld 

In de uitnodiging voor deze vergadering werd een oproep gedaan voor kandidaat-
voorzitters. Er is 1 kandidaat-voorzitter, onze huidige voorzitter Berdhy Ysebaert.  
De stemming wordt uitgesteld omdat er te weinig stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 
 
 



5. Evaluatie activiteit 14 mei 

De info-avond was een succes, de zaal zat vol.  
Nadien was er mogelijkheid voor een hapje en een drankje. Dit gaf de gelegenheid om te 
polsen naar reacties uit het publiek. De reacties waren erg positief. 
Het thema was ‘opvoeden met positieve discipline’. Het bleek een thema te zijn dat leeft. 
 

6. Voorstelling Huis van het Kind (HvK) Zottegem 

Oosterzele heeft zich nu sinds ongeveer een jaar aangesloten bij Huis van het Kind Zottegem. 
Op vraag van het LOK komen Vicky en Katleen de werking toelichten. 
 
HvK is gegroeid uit Vlaamse regelgeving ‘preventieve gezinsondersteuning’. 
 
Brakel, Zwalm en Sint-Lievens-Houtem zijn naast Oosterzele ook aangesloten bij Zottegem. 
Er is een stuurgroep opgericht waaraan ambtenaren van de aangesloten gemeenten 
deelnemen om na te gaan welke gemeenschappelijke acties ondernomen kunnen worden. 
 
Wie is het doelpubliek van HvK? Gezinnen met kinderen (de werking voor gezinnen met 
tieners staat voorlopig nog in de kinderschoenen). De 3 grote pijlers zijn: 

- Preventieve gezinsondersteuning 

- Opvoedingsondersteuning 

- Ontmoeting 

Concreet zijn volgende initiatieven interessant voor (inwoners van) Oosterzele: 
- 2de hands ruilwinkel, uitgebaat door vrijwilligers, 2 dagen/week open 

- Uitleendienst speelgoed 

- Ontmoetingsruimte (sinds 2019: mamagroep) 

- Katrol: concrete gezinsondersteuning bij kwetsbare gezinnen 

• Vaak uitgevoerd door studenten lerarenopleiding 

• Zij gaan langs bij deze gezinnen voor huiswerkbegeleiding. Niet alleen om de kinderen te 

helpen bij hun huiswerk, maar ook om een ‘huiswerkcultuur’ te implementeren in het 

gezin (bvb. zoeken naar een rustig hoekje, tijdstip, hoe werkt een agenda, … in 

samenwerking met ouders) 

• Hoe? Vaak wordt de nadruk gelegd op spelenderwijs leren. 

• Kan op vraag van de school 

• Band opbouwen met de school (bvb. ondersteunen van oudercontacten, het belang 

ervan uitleggen aan de ouders, …) 

• Lang traject van 8 à 10 weken 

• Een traject wordt geëvalueerd 

• De evaluatie wordt niet per definitie gemeten aan de punten van het kind. Toch ziet men 

vaak dat een verbetering van punten hand in hand gaat met een succesvol traject. 

HvK doet geen budgetbegeleiding, maar zij verwijzen door naar sociaal huis/ OCMW. 
 
 
 



7. Evaluatie huishoudelijk reglement en statuten LOK 

Bij de uitnodiging voor deze vergadering werden de huidige statuten en het huishoudelijk 
reglement meegestuurd. Geen enkel aanwezig lid had een opmerking hierover. Inhoudelijk 
blijven deze documenten behouden. 
 
Het LOK stelt wel voor enkele verouderde woordkeuzes, termen en zinnen te vervangen of 
te schrappen: 

- Het LOK heeft geen secretaris die verkozen moet worden, maar een behandelend ambtenaar 

die de verslagen maakt. De term wordt vervangen. 

- Het Lokaal Sociaal Beleidsplan en daarmee samen horend het Lokaal Plan Kinderopvang 

bestaan niet meer. Alles met betrekking hiertoe wordt verwijderd. 

- Wanneer iemand ontslag neemt uit het LOK, moet dit weliswaar nog steeds schriftelijk, maar 

niet meer ondertekend binnen gebracht worden. Een mail geldt als schriftelijk bewijs. 

- Ambtenaren in hun functie aanwezig op het LOK hebben geen stemrecht. Dit stond nog niet 

beschreven. 

Edith past dit aan en legt de definitieve versie voor tijdens het volgend LOK. 
 

8. Online inschrijven i-school 

De gemeente gaat vanaf 1/9/2019 van start met een online inschrijvingssysteem: i-school. 
Alle initiatieven van sport en jeugd zullen met één en hetzelfde systeem werken: 
sportkampen, speelpleinwerking, grabbelpas, opvang op schooldagen en Vinkemolentje. 
 
Het LOK vindt het spijtig dat er vooraf geen advies gevraagd is.  
Het LOK komt 2 of 3 keer samen op het jaar en tijdens het vorige LOK was de procedure nog 
niet in die fase dat het voorgelegd kon worden. Bovendien is de vraag voor een online 
systeem in het verleden vanuit het LOK vaak gesteld. Er is nu aan die vraag tegemoet 
gekomen. 
 
De aanwezigen staan in het algemeen positief tegenover een online systeem (dit is een 
positieve evolutie), maar er zijn volgende bezorgdheden: 

1. Bezorgdheid over kwetsbare gezinnen. Wat als iemand geen internet heeft of niet sterk is 

met de computer? 

2. Wat als men online inschrijft voor een sportkamp of Vinkemolentje en dit is al na  5 minuten 

volzet? 

Opmerkingen bij punt 1: hieraan is al zoveel mogelijk tegemoet gekomen. Op verschillende 
manieren is gecommuniceerd dat ouders zich steeds mogen wenden tot de dienst Sport en 
Jeugd in de sporthal. De dienst doet dan de registratie met plezier voor hen. Alsook bij 
inschrijvingen kunnen zij helpen. Ook aan scholen wordt gecommuniceerd dat zij ouders 
steeds naar de sporthal mogen doorverwijzen. 
 
Opmerkingen bij punt 2: de capaciteit op zich blijft wel gelijk aan vroeger. Het is erg moeilijk 
te voorspellen hoeveel plaatsen er nodig zijn. Dit verschilt van jaar tot jaar. Overcapaciteit 
creëren is duur. Op zich is het financieel gezond dat de sportkampen volzet zijn. De 
capaciteit van de sporthal wordt in drukke weken 100% benut, aangevuld met een 



sportkamp buitenshuis. Als er geen plaats meer is in een sportkamp, kan men ook nog 
terecht in het Vinkemolentje, dat is minder snel volzet. 
 

9. Plaspoort 

Claudia van Kind en Gezin licht toe. Het plaspoort is een boekje dat recent ontwikkeld is door 
Kind en Gezin om de zindelijkheidstraining van een peuter in de voorschoolse opvang op te 
volgen, in samenwerking met de ouders. Het geeft aan ouders de boodschap: je staat er niet 
alleen voor. Kan nuttig aangewend worden door initiatieven voorschoolse opvang. 
 

10. Prenataal traject Kind en Gezin 

Kind en Gezin wil graag meer zwangere vrouwen aantrekken om hen beter te kunnen 
begeleiden. De bedoeling is dat er al voor de geboorte kan gesproken worden over 
zwangerschap en het toekomstig ouderschap, dat ouders in spe ergens (bij verpleegkundige) 
terecht kunnen met hun vragen en bezorgdheden.  
 
Kind en Gezin voert nu campagne om zoveel mogelijk zwangere vrouwen naar hen toe te 
leiden. Als je dit nieuws/flyer mee wil verspreiden, graag. De flyer zal mee verspreid worden 
met het verslag. 
 

11. Dag van de kinderbegeleider 12/10/19 

Zijn er voorstellen voor een attentie dit jaar?  
Er worden voorlopig geen voorstellen gedaan, maar deze zijn steeds welkom. Zijn er geen 
voorstellen binnen, zal de voorzitter zo vrij zijn zelf iets te kiezen. 
 

12. Volgend LOK 

Opmerking na de vergadering: 
Er werd eerst gezegd de volgend vergadering te leggen in oktober. Dit is veranderd o.w.v. de 
agenda van de behandelend ambtenaar. 
Volgende vergadering is nu op maandag 25/11/2019. 
 
 
 


