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Schepen Marleen Verdonck  moet na punt 2. het LOK verlaten wegens andere vergadering. 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Verslag van april 2014 wordt goedgekeurd. 

 

 

2. Bijkomend punt n.a.v. mail Wim Vanderwaeren 

Dhr. Vanderwaeren : 

Ouders betalen voor kinderopvang voor en na school. Vroeger moest men niet betalen voor eigen 

kinderen in opvang als je zelf de kinderopvang doet. Bvb. juffen en meesters. 

 

Het gemeentebestuur wil investeren in goede kinderopvang en in goede krachten die kinderopvang 

geven. Goede mensen zijn niet zo gemakkelijk te vinden. Nu moeten leerkrachten ook betalen voor 

kinderen in opvang. Zij willen dat niet meer doen, je boet in aan kwaliteit. Het is eigenlijk voor de 

juffen ook de kans om de kinderen op een andere manier bezig te zien dan in de klas. 

 

Nu doen de opvangdames de studie (in het IZOO), vroeger deden de leerkrachten dat. 

Nu moeten kinderen verplicht in de studie vanaf het 5
de

 leerjaar. 

 

Schepen Marleen Verdonck: 

De kinderen worden geregistreerd door de begeleidsters. Begeleidsters betalen zelf niet voor hun 

eigen kinderen aangezien het moeilijk is om aan gemotiveerde mensen te geraken. Dit is een extra 

stimulans.  

Leerkrachten doen geen opvang. De gemeente heeft geen bevoegdheid om leerkrachten van andere 

netten te werk te stellen in de opvang. 

De gemeente pleegde overleg met de directies van de verschillende scholen vooraleer het nieuwe 

reglement definitief werd. Er zijn nog aanpassingen geweest. 

Wanneer de studie gebeurt door eigen personeel van de school, rekent de gemeente geen opvang 

aan voor die kinderen. De opvang wordt pas aangerekend als de kinderen de studie verlaten en naar 

de begeleidster in de opvang gaan. Indien de directie ervoor kiest om een begeleidster in te zetten 



voor studie, is dat niet de keuze van het gemeentebestuur. In het IZOO was het oorspronkelijk de 

bedoeling dat er 2 mensen in de opvang staan. De directie heeft de keuze gemaakt om een 

begeleidster  in de studie te plaatsen i.p.v. leerkrachten blijkbaar omdat geen leerkrachten meer 

bereid waren de studie te doen. Indien de school kiest voor studie door een begeleidster, moet deze 

betaald worden aan de gemeente. Indien de studie door een leerkracht wordt gedaan dan beslist de 

school of de studie betalend is of niet. 

 

Scholen kunnen er eventueel ook voor kiezen om het eigen personeel te vergoeden voor de kosten in 

de kinderopvang. Dit kan bvb. met de vergoeding die zij krijgen van de gemeente (0.10 euro per 

oudste kind per half uur). Dat leerkrachten ook betalen voor de opvang van hun kinderen, is altijd zo 

geweest, maar misschien niet altijd toegepast? 

 

Edith stuurt het reglement door samen met dit verslag. 

 

Studie verplicht vanaf een bepaalde leeftijd is geen regel van de gemeente, maar van de school. Bvb.: 

de school zou kunnen beslissen dat kinderen minstens een half uur in de studie moet blijven omdat 

er anders te veel storing van klapperende deuren is enz. Ook zijn bepaalde ouders eerder vragende 

partij voor een korte verplichte studie zodat hun kinderen als ze ’s avonds thuis zijn, vrij zijn.  

 

De ouders van het IZOO zijn niet altijd tevreden over de begeleidsters. Krijgen zij richtlijnen? 

 

De begeleidsters volgen regelmatig opleiding. Zij doen opvang in school en het Vinkemolentje en 

worden ondersteund en aangestuurd door coördinator Edith. Voor de woensdagnamiddag en de 

vakanties is de opvang erkend en gesubsidieerd door K&G. De gemeente maakt wel degelijk werk van 

bekwaam personeel. Natuurlijk verschilt de begeleidersstijl van persoon tot persoon. Mensen 

verschillen van elkaar, dat geldt voor elk beroep. 

 

Edith neemt dit wel op met de directeur. Indien nodig kan er een functioneringsgesprek gevoerd 

worden met de begeleidsters. 

 

De opvang werkt per begonnen half uur. Dit kan een probleem zijn als je 1 minuut te laat bent, want 

dan begint er een nieuw half uur. Kan dit veranderd worden ? 

 

Het probleem is dat er altijd een grens zal zijn, dat blijft moeilijk. De telling per half uur is de richtlijn 

van Kind en Gezin. Het gemeentebestuur heeft dit gevolgd. Ook alle buurgemeenten werken op deze 

manier. 

 

 

 

3. Stand van zaken werkgroep tieners 

 

Waarom haken jongeren (vanaf 10 jaar) zo snel af bij activiteiten? Waarom zijn ze zo moeilijk te 

bereiken? Het LOK besliste een werkgroep op te richten om hierrond te werken. Elise Lippens van de 

jeugddienst begon op dat moment aan haar eindwerk dat over een gelijkaardig onderwerp gaat. 

 

Het was niet efficiënt om op 2 pistes te werken. De werkgroep en Elise werkten hiervoor samen. Ze 

hielden een brainstorm. Dit gaf input aan Elise. Elise stelde een vragenlijst voor de tieners op. Dit 

werd goedgekeurd door het college. Elise gaf de vragenlijst daarna door aan Isabel en Sabine. 

 

Wat moet nog gebeuren?   

- De vragenlijsten moet opgestuurd worden / persoonlijk afgenomen worden.  



- Resultaten moeten verwerkt worden naar conclusies.  

- Conclusies worden voorgelegd aan het LOK.  

- Het LOK kan al dan niet adviezen geven aan het gemeentebestuur. 

Sabine en Isabel blijven nog zitten met de hamvraag: WAAROM haken ze af? Ze hadden liever dat de 

vragenlijst eerst naar hen was gekomen vooraleer het goedgekeurd was.  

 

Er komen verschillende reacties uit de groep van mogelijke verklaringen. De kern is dat de tieners 

moeilijk te motiveren zijn.  

 

Het LOK vraagt aan Elise een toelichting van de resultaten.  

 

 

 

4. Nieuw reglement adviesraden 

Edith licht toe en deelt het reglement uit. 

 

 

 

5. Stand van de rekening 

Huidige stand is 2109,53 euro. 

 

We hebben nog voldoende financiële middelen. We leven in een tijd waarin er bespaard moet 

worden. De penningmeester en voorzitter hebben er in augustus voor gekozen om geen nieuwe 

middelen aan te vragen. Dit is voldoende om volgend jaar alle activiteiten te doen. 

 

Het LOK heeft 2 x subsidie gehad van de provincie voor een activiteit in het kader van 

opvoedingsondersteuning. 

 

Bewegingen op de rekening: 

- + 330,43 subsidies opvoedingsondersteuning 

- - 112,03 kosten flyer activiteit 

- - 44,20 kosten drank LOK 

- -200 kosten lezing dr. Schoentjes 

- -67,65 kosten drank en hapjes activiteit Oxfam 

- + 356,24 subsidies opvoedingsondersteuning 

- -118,75 attentie dag onthaalouder 

 

 

6. Evaluatie activiteit 2014 

Kinderpsychiater dokter Eric Schoentjes kwam praten over adolescenten en hun multimediagebruik. 

De avond was gratis, met een drankje en hapje. 

 

- Er waren ca. 40 personen 

- Vanuit zijn medische achtergrond lichtte de dokter de werking van het brein van de 

adolesent toe en hun gebruik van de multimedia 

- Dit vanuit een positief standpunt 



- Het was boeiend, met gevoel voor humor. 

- Er waren veel enthousiaste personen. 

- Iemand anders volgde een gelijkaardige vorming door dr. Schoentjes, dat was iets beter.  

- Sommigen hadden gehoopt dat het iets praktischer ging zijn.  

Wat is het meest bijgebleven? 

- Tieners toch nog even controleren w.b. internetgebruik ed. 

- Tijdsbesteding moet gedoseerd zijn. 

Eindconclusie: een geslaagde avond. 

 

 

 

7. Voorstellen activiteit 2015 

Mogelijkheden: 

- Caroline sprak met Luc De Rocker, bestuurslid Similis. Dit is een zelfhulpgroep die 

ondersteuning biedt aan gezinnen met iemand in de familie met psychische problemen. Luc 

heeft een voorstel ingediend: ‘geheim van het tienerbrein’ door jeugd- en gezinscoach 

Marleen Jans van Ankerpunt, over het gedrag van pubers en adolescenten vanuit 

neurowetenschappen en neuropsychologie. 

Dit lijkt interessant, maar leunt wel dicht aan bij vorige activiteit. 

 

- Marijke Bisschops, psychologe en gedragstherapeute geeft lezingen. Caroline hoorde haar in 

het voorjaar: ‘verschillen tussen jongens en meisjes’. Mevr. Bisschops geeft ook lezingen met 

andere onderwerpen over  alle leeftijden. De onderwerpen die ze behandelt werken en zijn 

zaken die mensen bezighouden: mijn kind eet moeilijk / moeilijk slapen /  gezonde voeding / 

verwennen 

 

- Project van Hilde Hilbosch, fotografe uit Oosterzele. Zij heeft een aantal jongeren elk jaar 

gefotografeerd en de evolutie geschetst van die jongeren. Op hun 21
ste

 trok ze van hen de 

laatste foto. De jongeren mochten zelf kiezen in welke omgeving om te tonen wie ze zijn. 

Marijke Deveuster (psychologe) werkte met Hilde samen om dit toe te lichten. Zij gaan 

samen een boek maken. 

 

- Terug een actievere workshop, iets in de lijn van het praatcafé 2 jaar geleden. Oudercafé? 

Anderen denken dat ouders dat liever niet doen. 

 

De keuze valt op een lezing met thema ‘opvoeden in een verwenmaatschappij’. Marijke Bisschops 

kan dit eventueel aanbieden. 

 

De werkgroep: Stijn Ackaert, Lindsay, Isabel VC, Caroline. 

 

 

 

 

 



 

 

8. Dag van de onthaalouders 12 oktober 

De attentie moet snel op de post, dus de voorzitter is zo vrij geweest om al iets te kopen: 

een sleutelhanger met muntje voor winkelkar. 

 

Wat met de dag van de vrijwilliger in de ouderraad? Kunnen die niet in de bloemen gezet 

worden? Op zich is het aan de school om dit te behartigen. Het LOK buigt zich specifiek over 

het onderwerp kinderopvang. 

 

 

 

9. Varia  

- Krista had verwacht dat er andere collega’s zouden zijn. Ze heeft alle begrip voor de drukke 

agenda van directeurs. Krista zal hiervoor  op het scholenoverleg een warme oproep doen. 

 

- Veel onthaalouders stoppen in 2015 omdat dan het decreet definitief in voege gaat. In Melle 

en Merelbeke zijn er meer gesubsidieerde opvanginitiatieven. In Oosterzele is het enkel het 

Appelboompje. Maar opgelet: in omliggende gemeenten is het niet veel beter. Er komen ook 

mensen van Zottegem naar hier. 

De nood zal zeer hoog worden. Katrien getuigt dat zij thuis zal moeten blijven voor de 

kinderen. 

Probleemstelling: opvang is een Vlaamse aangelegenheid en gesubsidieerde opvang draait 

op Vlaamse middelen. Wat kan de gemeente doen? Oosterzele is geen zorgregio, dus er is 

voor Oosterzele geen alarm op Vlaams niveau. 

Kan de gemeente Oosterzele op de kaart zetten als noodregio? 

 

 
 

 


