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1. Verkiezing nieuwe voorzitter LOK 

De geplande LOK vergadering voor 7 maart 2017 heeft niet plaatsgevonden wegens het ontbreken 

van een voorzitter. 

 

Nu is er een kandidaat-voorzitter: Berdhy Ysebaert. Dhr. Ysebaert stelt zich kort voor. 

 

Conform de statuten van het LOK, vindt er een geheime stemming plaats om de voorzitter te kiezen. 

Resultaat stemmen: 

• Aanwezige stemgerechtigde leden: 

- 6 stemmen vóór 

- 1 stem tegen 

• Niet-aanwezige stemgerechtigde leden die stem gaven via mail: 

- 1 stem vóór 

Noot na de vergadering:  

• Ondertussen gaven nog 3 andere stemgerechtigde leden hun stem per mail aan Edith uit: 

- 3 stemmen vóór 

TOTAAL: 

- 10 stemmen vóór 

- 1 stem tegen 

Voorzitter Berdhy Ysebaert is met meerderheid van stemmen verkozen. 

 

 

2. Kennismakingsronde 

De nieuwe voorzitter houdt een voorstellingsronde. 

Ideeën worden kort uitgewisseld. Wat betekent goede opvang? 

- Betaalbare opvang 

- Kwaliteitsvolle opvang voor ieder kind (aandacht, ruimte, participatie) 

- Een 2de thuis voor kinderen/ warmte voor kinderen 



- Een aanvaardbare verloning voor de mensen in het vak 

- … 

Wat wordt verwacht van LOK? 

- Positieve inbreng 

- Helpen evolueren naar steeds betere kinderopvang 

- Terug wat meer energie erin 

- Opleiding organiseren voor ouders 

- Adviezen aan gemeentebestuur 

- Focus op tekort aan opvang voor 0-3 jarigen wegens uitval onthaalouders 

 

Punten uit de actualiteit: 

- Gratis opvang -> voorstel ACV. Dat is wellicht niet haalbaar. 

- Meer stimuleren van ontwikkeling van kinderen in de opvang. Regelgeving hierrond komt 

eraan. Een heel aantal opvanginitiatieven werken al zo. Als je je job goed wilt doen, werk je 

hierrond. 

- Verplicht diploma is soms een probleem, zowel in voorschoolse als buitenschoolse opvang. 

Dit zegt niets over intrinsieke kwaliteiten van een persoon. Ook personen met geen of ander 

diploma kunnen kwalitatieve opvang bieden als zij de juiste vaardigheden hebben en juiste 

waarden uitdragen. 

- Het decreet voorschoolse opvang heeft voor veel uitval in de voorschoolse opvang gezorgd. 

De dienst onthaalgezinnen heeft al campagne gevoerd. Hoe gebeurt dat? 

• Flyeren in gekende locaties 

• Artikel in infobrochure 

• Affiches 

• Website 

• … 

- Ook het M-decreet geeft moeilijkheden. Deze kinderen komen ook wel naar de 

buitenschoolse  opvang, waar de begeleiders soms voor moeilijkheden staan. Zijn zij wel 

geschoold hiervoor? Voelen zij zich daar comfortabel genoeg bij? De school is hierin een 

belangrijke partner voor de opvang. De school kent het kind en zijn gezin het best en bezitten 

de deskundigheid. 

- Meldpunt kinderopvang werkt niet meer. Dit is recent het geval. Evelien contacteert de firma 

die deze toepassing voorziet om dit op te lossen. 

 

3. Goedkeuring vorig verslag 

 

Verslag van oktober 2016 wordt goedgekeurd. 

 

Indien er onregelmatigheden in het verslag zouden staan, laat dit gerust weten aan Edith van zodra 

je het verslag krijgt. Zo kan het verslag tijdig gecorrigeerd worden. 

 

 

 

 

 



4. Voorstel van werken door de nieuwe voorzitter 

Graag tijdig beginnen. Enkele minuten op voorhand aanwezig zijn, zodat we op tijd beginnen. 

 

Leeft er iets, leg het dan gerust voor aan de groep en bespreek het niet enkel onderling. 

 

Graag afschaffen: variapunten. Als er iets moet besproken worden, graag het agendapunt tijdig 

doorgeven aan Edith zodat de voorzitter en betrokken ambtenaar dit kunnen voorbereiden. 

 

Graag een vast item i.p.v. varia: actualiteit. 

 

 

5. Projecttoelage 2017 

Edith licht toe: 

In najaar 2016 werd door de toenmalige voorzitter een werkingstoelage en projecttoelage 

aangevraagd voor 2017 (voor details: zie vorig verslag). 

 

De bedoeling was dat het LOK opnieuw een activiteit zou voorzien in het kader van de week van de 

opvoeding in mei 2017. De werkgroep om dit te organiseren was echter te klein. Het was voor Femke 

niet haalbaar om dit volledig alleen te organiseren. 

 

Aangezien er geen activiteit was in 2017, is de volledige projecttoelage ongebruikt gebleven. 

 

In 2017 heeft het LOK geen werkings- of projecttoelage aangevraagd voor 2018. Edith informeerde 

bij de gemeentesecretaris of het budget van de projecttoelage 2017 kon gebruikt worden voor een 

project in 2018. Dit kan, maar moet goed verantwoord worden. De verantwoording komt in het 

verslag van de vergaderingen. 

 

 

6. Project/activiteit voor 2018 

Het LOK wenst inderdaad met de projecttoelage van 2017 een activiteit te organiseren in 2018.  

 

Ideeën voor 2018? Brainstorm: 

- Na afloop van de vorige activiteiten werden ouders steeds bevraagd wat een mogelijk 

volgend onderwerp was, maar daardoor bleef het de laatste jaren wat meer gericht op de 

oudere kinderen (schoolgaand), en minder op de groep 0-3 jaar. Misschien nog eens iets 

organiseren met de focus op die groep? 

- Mogelijke onderwerpen: 

• Nieuwe bewegingsdriehoek (bewegen is belangrijk, ook voor kleine kinderen) 

• Overgang van voorschoolse opvang naar school 

• Agressie bij kinderen (hoe omgaan, leren begrijpen, …) 

Mogelijke sprekers? Bodymap (voor scholen, bewegingsconsulenten, …), VCOK, … 

 

Gekozen onderwerp: 

Bewegen bij jonge kinderen 

 

Werkgroep: 

- Jasmijn 



- Kristof 

- Stijn 

Wat doet werkgroep? 

- Datum 

- Spreker 

- Locatie (meestal bib) 

- Flyer maken  

- Huren stoelen 

- Eventueel : drankje + hapjes (nootjes ed.) 

- Op avond zelf : helpen klaarzetten ed. helpen alle aanwezigen van het LOK 

- Verspreiden flyer via opvanginitiatieven, ouders die de initiatieven bezoeken, zelfstandigen, 

… 

Edith kan ondersteunen: 

- Verspreiden flyer via scholen en gemeentelijke kanalen 

- Aanlevering materiaal voor flyer (nodige logo’s ed.) 

- Kennisgeving aan college 

- Artikel(s) infozine gemeente 

- Reclame op website, via mail, … 

- Bijhouden van de inschrijvingen (contactmail is LOK@oosterzele.be dit komt in mailbox van 

Edith) 

- Ondersteunt bij opmaak projectkosten die binnen te brengen zijn bij de gemeente 

- Avond zelf 

- Contacten bib 

 

7. Cijfers werking gemeentelijke initiatieven 

 

Het 2de jaar op rij is er opnieuw een stijging in het aantal kinderen in het Vinkemolentje voor de 

zomervakantie: 

  voormiddag namiddag volledige dag 

gemiddelde zomer 2017 35,3 30,1 38,7 

gemiddelde zomer 2016 32,4 25,7 35,6 

verschil 2017-2016 +2,9 +4,3 +3,1 

 

Ook het aantal kinderen in de speelpleinwerking is opnieuw gestegen als je het over de hele vakantie 

bekijkt: 

  2017 2016 

gemiddelde juli 104,4 113,3 

gemiddelde aug 107,7 99,5 

gemiddelde vakantie 106,6 104,3 

 

De speelpleinwerking kent een goede monitorenwerking. De laatste jaren is er een grote instroom 

van nieuwe monitoren, zowel jongens als meisjes. 

 

Cijfers zijn een kant, maar wat zegt het gevoel? 



Tijdens zomervakantie 2017 is het Vinkemolentje een bevraging van de kinderen gestart (in 

spelvorm). Deze bevraging is echter nog niet afgerond. Er moeten meer kinderen bevraagd worden 

en de gegevens moeten nog verwerkt. 

 

Volgens het kwaliteitshandboek van het Vinkemolentje moeten ook ouders om de zoveel tijd 

bevraagd worden. Dit is ondertussen enkele jaren geleden en wordt opnieuw voorzien in 2018. 

 

Wat betreft krokusvakantie 2017 is er een totaal nieuw concept uitgewerkt. Speelpleinwerking en 

sportkampen zijn niet actief tijdens krokusvakantie, wel grabbelpas en Vinkemolentje. In het 

verleden bleek dat het Vinkemolentje de hoeveelheid kinderen niet meer alleen kon dragen en is er 

beslist om via grabbelpas te gaan werken met externe partners om zo een kamp te voorzien. In de 

beginjaren was dit een groot succes. 

 

In 2016 bleek nu dat de kampen van grabbelpas i.s.m. deze externe partners niet meer volzet raakten 

en het Vinkemolentje werd terug overbevraagd. Ouders bleken liever in te schrijven voor losse dagen 

i.p.v. voor een hele week. De gemeentelijke werking is daar op in gespeeld en nam in 2017 het risico 

om een kamp te voorzien voor 4 dagen (zonder woensdag) én met de mogelijkheid om voor een blok 

van 2 dagen in te schrijven OF voor 4 dagen (elke dag is uniek). Wie toch opvang nodig had op 

woensdag, kon alsnog in het Vinkemolentje terecht, al dan niet in combinatie met een andere 

grabbelpasactiviteit. Deze formule heeft gewerkt en wordt voor 2018 opnieuw voorzien. Het 

gemeentebestuur is bereid om meer te investeren om voor de lagere school meer plaatsen te 

voorzien dan vorig jaar. 

 

 

8. Stand van de rekening LOK 

Huidige stand van de rekening is € 2220. 

 

Het LOK moet zoals vorig jaar de jaarrekening van 2017 aan het gemeentebestuur indienen tegen 

31/1/2018. Penningmeester Lindsay neemt dit op met Edith. 

 
 

9. Volgend LOK 

Volgende LOK vergadering: 26/2/2018 

 

Al zeker op te nemen als agendapunt: 

- Wat met de dag van de kinderbegeleider elk jaar op 12 oktober. 


