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1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Verslag van februari 2013 wordt goedgekeurd. 

 

 

2. Vakantie-initiatieven zomervakantie 2013 

 

Van de sportkampen kreeg Edith geen cijfers door van de collega’s van de sportdienst. 

 

De speelpleinwerking deed het heel goed.  

Hier een overzichtje en een vergelijking met de vorige jaren: 

 

 

2011 2012 2013 
 

gemiddelde juli 122,1 100,4 109,2  

gemiddelde aug 91 93,4 91,3  

gemiddelde vakantie 102 96,6 100,2  

 

 

Het aantal verschillende kinderen dat naar de speelpleinwerking kwam is sterk gestegen: 

 

422 in 2011 

426 in 2012 

483 in 2013 

 

Dit wil ook zeggen dat het aantal dagen dat een kind gemiddeld naar de speelpleinwerking kwam 

gedaald is. M.a.w. : het bereik is gestegen. 

 

Het aantal kinderen in opvang Het Vinkemolentje is opnieuw gestegen. Sinds de oprichting van Het 

Vinkemolentje is er nog geen daling van de cijfers. Een overzicht: 

 



 

2012 2013 Verschil 

aant. kinderen 

voormiddag 
34.1 37.1 + 3 

aant. kinderen namiddag 27.7 28.2 + 1.1 

 

 

Opvallend is dat ook hier het aantal verschillende gezinnen dat gebruik maakte van de opvang 

gestegen is: 

 

117 gezinnen in 2011 

133 gezinnen in 2012 

 

Ook hier is er een hoger bereik. 

 

In het LOK wordt de vraag gesteld over de leeftijd van de kinderen. Wordt het toevallig opgemerkt 

dat 10- tot 12-jarigen afhaken?  

Deze analyse is niet gemaakt, maar Edith weet uit ervaring dat tijdens de zomervakantie vooral 

kleuters in de opvang zitten en de jonge lagere schoolkinderen. 

 

Op het speelplein doen de pioniers (= 10 tot 12-jarigen) het vrij goed, maar we merken wel dat er 

een tendens is dat 10-12 jarigen in de minderheid zijn bij de sportkampen en grabbelpas (vooral 12-

jarigen). 

 

 

3. Problematiek afhaken 10-12-jarigen bij activiteiten tijdens schoolvakanties 

 

Isabel Desimpelaere van de ouderraad van VBS Scheldewindeke heeft in haar ouderraad deze 

problematiek besproken. Zij is zelf mama van een zoon in de leeftijdscategorie 10-12 jaar. Zij merkt 

dat het moeilijk is om haar zoon te blijven motiveren om deel te nemen aan bvb. sportkampen. 

Vooral omdat vriendjes rondom hem afhaken.  

 

Isabel vraagt zich af wat de oorzaken hiervan zouden zijn? Ligt het aan het inschrijvingssysteem van 

de inschrijvingsdag waardoor ook ouders de moeite niet meer doen? Aan de andere kant blijkt dat 

sportkampen en zeker grabbelpas voor lagere school vaak helemaal niet volzet zijn en dat men 

achteraf nog gerust kan inschrijven. Is dan de perceptie verkeerd? Of is het de inhoud van de 

activiteiten die de kinderen niet meer aanspreekt? Of laten ouders hun kinderen steeds jonger gerust 

alleen thuis? 

 

Cindy De Backer heeft deze problematiek ook besproken in haar ouderraad. Hier kwam vooral de 

opmerking van het inschrijvingsprobleem naar voor. Maar dit is losgekoppeld van de leeftijdsgroep?  

Is dit wel de verklaring voor het afhaken van die specifieke leeftijdsgroep?  

 

Iemand anders stelt dat het ook de inhoud is van de activiteiten én het feit dat een sportkamp in 

Oosterzele maar een halve dag is. Bvb. Ideekids is enorm populair. Maar het Ideekidskamp 

georganiseerd door de Oosterzeelse grabbelpaswerking in de krokusvakantie 2013 zat dit jaar 

evengoed niet vol. Bovendien was dit toch ook een dagwerking! Ook hier waren er zeer weinig 

kinderen tussen 10 en 12 jaar, terwijl de andere leeftijdscategorieën in het kamp het wel goed 

deden.  

 



Uit de groep komen verschillende reacties van hoe een bepaalde ouder dit zelf ervaart, maar is dit 

wel zo bij het gros van de ouders en kinderen? 

 

Nu hebben we losse veronderstellingen van de oorza(a)k(en). Vooraleer er adviezen gegeven worden 

aan het gemeentebestuur en de betrokken diensten, is het goed te weten wát er precies veranderd 

moet worden en wat prioritair is. 

 

Er wordt beslist een bevraging te organiseren bij ouders en kinderen van die leeftijdscategorie. Dit 

wordt verder uitgewerkt in een werkgroep. Cindy, Sabine en Isabel engageren zich hiervoor. Isabel 

vraagt ook nog eens bij mensen van de ouderraad GILO Scheldewindeke. 

 

Jasmijn gaat na of iemand van de ouderraad van het IZOO wil aansluiten. 

 

Opmerking uit de werkgroep enquête over voorschoolse opvang: de meeste respons van ouders 

kwam via de online enquête. De papieren enquête werd ook wel gebruikt, maar in mindere mate. De 

directeur  van VBS Scheldewindeke, Kristof De Ridder, veronderstelt dat de scholen wel zullen willen 

meewerken om de info/bevraging te verspreiden. 

 

Edith laat weten dat haar collega Elise Lippens (verantwoordelijke speelpleinwerking) een eindwerk 

gaat maken voor het brevet ‘jeugdconsulent’. Ze zou haar eindwerk willen doen rond tienerwerking. 

10-12-jarigen kunnen we  beschouwen als ‘tieners’. Ze zou dus eventueel kunnen aansluiten bij de 

werkgroep. Dit is nog even onder voorbehoud, want haar onderwerp moet nog goedgekeurd worden 

door VVJ (koepel van jeugddiensten). 

 

Conclusie:  voorlopige werkgroep: 

Cindy, Sabine, Isabel, Elise + eventueel iemand van ouderraad GILO Scheldewindeke en IZOO. 

 

 

4. Stand van zaken erkenning IBO Het Vinkemolentje en kwaliteitshandboek 

 

In het LOK-verslag van september 2011 werd een laatste update gegeven over de stand van zaken 

wat betreft de erkenning en subsidiëring van Het Vinkemolentje. Uit het vorige verslag: 

 

“Tarievensysteem 

Om de erkenning te bekomen is ondertussen het tarievensysteem aangepast … 

Brandweerattest 

De brandweer is nog niet geweest voor het noodzakelijke verslag.” 

 

Ondertussen zijn er heel wat zaken verwezenlijkt en is de Zorginspectie langs geweest. De opvang 

kreeg een voorlopige erkenning voor 2 jaar met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2011. Dit 

impliceert dat alle tekorten moesten weggewerkt zijn tegen juli 2013. Het Vinkemolentje kreeg dan 

ook opnieuw 2 maal bezoek van de Zorginspectie einde juni en begin juli 2013. Het Vinkemolentje is 

nu erkend voor een periode van 5 jaar en is officieel een IBO, wat staat voor een erkend initiatief 

buitenschoolse opvang. 

 

Enkele noodzakelijk verwezenlijkingen van de laatste jaren: 

- Aanstelling halftime BKO-coördinator 

- Aanpassing tarievensysteem 

- Aankoop eigen computerprogramma 

- Bekomen van brandweerattest 

- Opvolgen van opmerkingen in het brandweerattest 



- 50% van de begeleidersploeg heeft een door Kind en Gezin erkend diploma of 

ervaringsbewijs 

- Verhogen van kwaliteit (voldoen aan kwaliteitsnormen) 

- Uitwerken van een kwaliteitshandboek 

-  … 

 

Het is belangrijk dat ouders  inspraak hebben wat betreft de kwaliteit en de manier van werken van 

het IBO. Het kwaliteitshandboek beschrijft doelstellingen en procedures om de kwaliteit te bewaken 

om zo bij te sturen indien nodig.  

 

Edith wil hier het LOK de vraag stellen in hoeverre er onder de aanwezigen geïnteresseerden zijn om 

hierover samen te werken. In feite zitten er weinig ouders in het LOK wiens kindjes wel eens naar Het 

Vinkemolentje gaan. Voorlopig wordt de werking van het IBO als positief ervaren en is er vanuit de 

ouders geen behoefte om hierover rond te tafel te zitten. 

 

Belangrijk is om te weten dat het LOK altijd een platform kan zijn om problemen binnen het IBO te 

bespreken. 

 

Tenslotte laat Edith weten dat er normaal gezien nog in najaar 2013 een formele bevraging zal zijn 

over Het Vinkemolentje bij de ouders die dit jaar gebruik maakten van de opvang. Bovendien kunnen 

ouders én kinderen zich wenden tot de ideeënbus die aan de ingang van Het Vinkemolentje staat. 

 

 

5. Evaluatie activiteit LOK in mei 2013: ‘praatcafé voor onthaalouders en kinderdagverblijven’ 

 

De activiteit werd gegeven door K+ en was enkel bedoeld voor onthaalouders/begeleidsters bij 

baby’s en peuters. 

 

Onderwerpen: 

- Huilbaby’s 

- Negatieve boodschappen overbrengen: hoe doe je dat? 

- Moeilijk gedrag kinderen 

 

De deelnemers werden in willekeurige groepen ingedeeld. Elke groep zat rond 1 tafel. Per tafel werd 

tegelijk zelfde onderwerp besproken, daarna werden er nieuwe groepen gevormd om een ander 

onderwerp te bespreken. 

 

Kostprijs: 330 euro voor de cursus 

 

In totaal kostte het ca. 400 euro (hapjes, drank, huur zaal inbegrepen) 

Per deelnemer: 23.5 euro 

 

Er waren 17 onthaalouders/kinderbegeleidsters aanwezig op het praatcafé. Edith en Caroline waren 

aanwezig voor de praktische organisatie. Ook schepen Marleen Verdonck kwam langs. 

 

De reacties uit de vergadering zijn positief : leuke opleidingsvorm, interactief. 

 

Na de activiteit werd er door alle 17 deelnemers anoniem een evaluatie ingevuld. Dit is het resultaat: 

- Vond je het praatcafé een zinvol initiatief? 17 x ‘ja’ 

- Heb je met nieuwe collega’s kunnen kennismaken? 17 x ‘ja’ 

- Was er voldoende communicatie rond het praatcafé? 15 x ‘ja’ 1 x ‘nee’ 1 x ‘min of meer’ 

- Vond je het Ijzeren Hekken een goede locatie? 17 x ‘ja’ 



- Als er nog een gelijkaardig initiatief georganiseerd werd, zou je dan opnieuw komen? 17 x ‘ja’ 

 

Dit vond men het best: 

- Ervaring uitwisselen en eens  luisteren naar een andere kijk op problemen / tips 

- Kennismaken met andere collega’s en elkaar beter leren kennen / ontmoeten 

- Gezelligheid / ontspannen sfeer 

- Vrij kunnen praten 

- Leuker dan gewone klassieke vorming 

- Gemoedelijke sfeer, maar toch iets opsteken 

 

Dit kon beter: 

- Uitnodiging was wat te laat 

- Een volgende keer ook onderwerpen ivm elkaars werking (bvb. dagverloop, inschrijving, …) 

- Meer onderwerpen 

- Langer praatcafé  

 

Contactgegevens werden opgelijst en naar alle deelnemers doorgestuurd. 

 

 

6. Brainstorm activiteit 2014 

 

Bepalen van het onderwerp 

Lindsay hoort hier en daar van ouders belangstelling over het thema hoe omgaan als ouders van 

tieners met multimedia. Wat kan je tolereren, wat niet? Hoe begrenzen? 

 

Ouders: via ouderraden en via scholen wordt er aan sensibilisering gedaan. 

 

Caroline vond een onderzoek naar gedrag ‘telescopen’ , dit is zeer rap switchen van jongeren van 

communicatiemiddel. Is dat normaal? Kan dat? Ouders weten niet wat je normaal kan beschouwen, 

of is dat nu eenmaal de veranderende maatschappij? Onderzoek wijst wel uit dat het binnendringen 

van een overvloed aan communicatiemiddelen in de gezinssfeer als gevolg heeft dat er nergens meer 

een rustpunt is voor kinderen. Zij krijgen constant veel impulsen binnen. Dit kan leiden tot 

verminderde slaapkwaliteit en oververmoeidheid … 

 

Scholen zijn hier al mee bezig, ook de bib, maar daar gaat het eerder over het sensibiliseren van de 

kinderen. 

 

Sabine Leynen is al eens gaan luisteren naar kinderpsychiater Peter Adriaensens, dat was zeer 

interessant. 

 

Omdat het toch een onderwerp is dat leeft en boeit, wordt er beslist dat dit het onderwerp wordt 

van de activiteit voor 2014. 

 

Praktisch 

Misschien is het interessant om jongeren zelf te vragen naar zo’n infomoment? 

Sabine: oudere jongeren zijn  wellicht niet geïnteresseerd als er ouders bij zijn.  

 

Misschien toch met kinderen, maar een sessie apart? Ook hier zijn er twijfels of dit wel werkt samen 

met ouders. 

 

Aangezien we merken dat scholen al met de kinderen hierrond werken, zal de activiteit dus toch 

eerder naar de ouders gericht zijn. 



 

De activiteit wordt verder uitgewerkt in een werkgroep: 

Lindsay, Isabel, Caroline. 

 

 

7. Toelichting resultaten enquête voorschoolse kinderopvang 

 

Jasmijn De Cock heeft de resultaten van de enquête verwerkt en geeft toelichting bij de presentatie 

van de gegevens. De resultaten zitten ook als bijlage bij dit verslag. 

 

Katrien las een artikel in de Standaard/Nieuwsblad: in Oosterzele zouden er 48 opvangplaatsen zijn 

voor baby’ en peuters per 100 kinderen. Na zelf een berekening te maken, lijkt dit niet te kloppen en 

zijn er minder plaatsen. Wellicht is dit verouderd cijfermateriaal? 

 

Bij het bepalen van de belangrijkste criteria van opvang voor ouders staat ‘continuïteit van de 

opvang’ verrassend laag op het prioriteitenlijstje. Maar Katrien merkt op dat veel ouders daar niet bij 

stilstaan als dat probleem zich niet stelt. Voor ouders die geen of weinig continuïteit van opvang 

hebben/hadden (m.a.w. als hun kindje noodgedwongen van onthaalouder moest veranderen), is dit 

wel een belangrijk aspect. 

 

Conclusies LOK: 

- Op zoek gaan naar nieuwe onthaalouders (dienst onthaalgezinnen) , vb. via infobrochure, 

bvb. via website VDAB, via elektronische lichtkranten. 

- Positieve punten benadrukken van de job als onthaalouder. 

- De vraag naar ruimere openingsuren komt regelmatig naar voor uit de resultaten. Moeten 

enkel de onthaalouders gestimuleerd worden om langer open te blijven? Is dat haalbaar? 

Deze mensen maken nu al zeer lange dagen! Dit is wellicht niet realistisch, want dan moet je 

specifiek kinderen hebben die allemaal langer blijven, anders brengt het niet op om langer 

open te zijn. Het algemeen gevoel van de vergadering is dat ouders ook zelf flexibel moeten 

zijn. Ouders van jonge kinderen die aanwezig zijn in de vergadering, gaan hiermee akkoord. 

De onthaalouders kloppen al meer uren dan andere mensen. Daarmee rekening houden 

mag! 

- Het Meldpunt Kinderopvang is te weinig gekend. De dienst OCMW zegt het nu nochtans 

standaard aan elke ouder én het staat in hun folder. Maar het is niet voldoende gekend dus 

men moet er in blijven investeren. Ook zelfstandige initiatieven onderhouden best hun eigen 

account. 

- Het Meldpunt Kinderopvang moet actueel gehouden worden. 

- Lay-out van het Meldpunt is niet goed. Maar dit kan helaas niet veranderd worden. 

- In de toekomst zou de kinderopvangzoeker van Kind en Gezin het Meldpunt moeten 

vervangen (zie vroegere verslagen LOK). Dit is voorlopig nog verre toekomstmuziek. 

- Er blijft toch nood aan kinderopvang aan baby’s en peuters. Het LOK vermoedt dat de nood 

zal blijven groeien. Kan de gemeente geen kinderdagverblijf oprichten? Financieel is dit 

moeilijk  want er zijn geen nieuwe subsidies voor kinderopvang in Oosterzele. 

Vraag uit de vergadering: een van de pijlers van het huidige bestuur is kinderopvang. 

In de vorige vergadering werd over andere mogelijke locaties gesproken. Wat is hier 

de stand van zaken?   
- Is het niet beter om privé-initiatieven aan te trekken? Privé-initiatieven zullen duurder zijn, 

maar uit de enquête blijkt dat de opvangprijs geen prioriteit is voor de meeste ouders. 

- De enquête moet doorgegeven worden aan het gemeentebestuur. 



- Wat het LOK ook nuttig vindt, is een coördinator om de voorschoolse opvang te coördineren. 

Deze kan de opvangvragen systematisch bijhouden en zoeken naar de meest geschikte 

opvang voor een bepaald gezin. 

 

Caroline stuurt als voorzitter een brief met adviezen aan het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Volgende formele adviezen worden gegeven: 

 

- Gezien de lage score van bekendheid van het ‘Meldpuntkinderopvang’ (zie resultaten 

enquête), adviseert het LOK het gemeentebestuur om de website ‘Meldpuntkinderopvang’ 

nog beter te promoten. (bvb. frequente melding in de gemeentelijke infokrant, een 

rechtstreekse link op de website van www.oosterzele.be.) 

 

- Het LOK adviseert het gemeentebestuur om de actualisatie van de website 

‘Meldpuntkinderopvang’ op te volgen. 

 

- Gezien het groeiend tekort aan opvangplaatsen in de voorschoolse kinderopvang, adviseert 

het LOK de dienst Opvanggezinnen  blijvend op zoek te gaan naar nieuwe onthaalouders, dit 

door bv gebruik te maken van de website van de VDAB. 

 

- Gezien het groeiend tekort aan opvangplaatsen in de voorschoolse kinderopvang  adviseert 

het LOK het gemeentebestuur privé-kinderopvanginitiatieven op het grondgebied van Groot-

Oosterzele aan te trekken. Dit om het bestaande kinderopvangaanbod te verruimen zowel in 

capaciteit als in uitbreiding van bestaande uren.    

 

- Gezien het groeiend tekort aan opvangplaatsen in de voorschoolse kinderopvang  adviseert 

het LOK het gemeentebestuur  een eigen voorschoolse kinderopvangdienst op het 

grondgebied van Groot-Oosterzele te organiseren. Dit om het tekort aan opvangplaatsen  - 

dat zal toenemen – op te vangen. 

 

- Het LOK vraagt het gemeentebestuur een coördinator aan te stellen die verantwoordelijk is 

voor het opvangbeleid van baby’s en peuters tot 2,5 jaar.  Deze coördinator bundelt zowel de 

zelfstandige initiatieven als de opvang via de Dienst opvanggezinnen.   

 

Hoe gebeurt de feedback van de enquête? Edith vraagt of er in de infokrant een link naar de 

resultaten kan gepubliceerd worden. Caroline maakt een artikel. 

 

 

8. Dag van de onthaalouder 12 oktober 

 

De attentie is al aangekocht door Caroline, want anders zou het  te laat zijn. De attentie is een 

magneet met ‘spreuk’ op. Caroline en Edith zorgen voor de verzending. Wendy bezorgt Edith de 

adressen van de huidige onthaalouders. 

 

 

9. Stand van de rekening 

 

Was 1708.52 euro 

 

Betaald:  

- 9 euro voor drankjes vergadering werkgroep 



- 9.50 euro drankjes praatcafé 

- 330.43 euro praatcafé sessie 

- 20 euro gebruik IJzeren Hekken praatcafé 

- Drank werkgroep 7.50 euro 

- Magneetjes 120 euro 

- Nog enkele varia (bvb. hapjes praatcafé) 

 

Nu : 1169.17 euro 

 

 

10. Varia 

 

Opvang op pedagogische studiedagen? 

Vanuit de school VBS Balegem komt de vraag naar opvang op pedagogische studiedagen. Is dat 

mogelijk? Deze vraag werd in het verleden al eens in het LOK gesteld. Het is niet mogelijk om IBO Het 

Vinkemolentje open te houden op pedagogische studiedagen omdat de pedagogische studiedagen 

van de verschillende scholen/netten niet samen vallen. Het gevolg is dat: 

- GILO Oosterzele niet vrij is om opvang te voorzien wanneer andere scholen geen les hebben 

en GILO Oosterzele wel. 

- Op lesvrije dagen van GILO Oosterzele zou er opvang kunnen worden voorzien, maar dat zou 

dan discriminerend zijn t.o.v. andere scholen. 

- De opvangruimtes in de verschillende scholen zijn niet voorzien op opvang van kinderen voor 

een ganse dag. 

 

Dit onderwerp is al eens ter sprake gekomen op overlegvergaderingen van het scholenoverleg, maar 

het is niet mogelijk voor de scholen om in de toekomst de pedagogische studiedagen te laten 

samenvallen. 

 

Uitzondering :  op woensdag 29 januari 2014 is er een gezamenlijke pedagogische studiedag. Edith 

overlegt met schepen. 

 

Misschien kunnen de scholen zelf iets doen met de middagvrijwilligers? 

 

 

Opvang in wijkschooltje Scheldewindeke (Kristof De Ridder) 

Er is geen busvervoer meer vanuit de gemeente. Het gevolg is dat VBS Scheldewindeke geen toelage 

meer krijgt van de gemeente om het eigen busvervoer te bekostigen tussen de hoofdschool en de 

wijkschool. De school vraagt dan ook opvang op de wijkschool. De gemeente heeft reeds gereageerd 

en gaat niet in op de vraag en formuleert hiervoor zijn argumenten. 

 

De school vindt het antwoord van de gemeente niet afdoend (IZOO is in dezelfde situatie en hebben 

toch een begeleidster in het Anker). 

 

Aangezien er in de vergadering door omstandigheden geen schepen aanwezig is, zal Edith de 

opmerking doorgeven aan schepen Marleen Verdonck. 

 

 

Toch leerlingenvervoer voor enkele kinderen van het GILO? 

Er is door enkele leden van het LOK vastgesteld dat kinderen van het GILO toch thuis gebracht 

worden met de bus. Misschien niet systematisch, maar Inge Wynant is zeker dat het wel gebeurt. Dit 

kan niet. 

 



Edith bespreekt dit met de schepen. 

 

 

11. Datum volgende vergadering 

 

Dinsdag 18 februari 2014. 

 


