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(wegens een andere verplichting is voorzitter Els wat later en vervoegt de vergadering vanaf punt 8.) 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Verslag van maart 2015 wordt goedgekeurd. 

 

 

2. Huidige samenstelling LOK 

Het afgelopen jaar waren er veel veranderingen in de samenstelling van het LOK. Een heel aantal 

mensen nam ontslag uit de raad en anderen vervingen hen of kwamen er bij. Om de veranderingen 

op een rij te zetten, hebben Caroline en Edith de huidige situatie terug in kaart gebracht. 

 

De nieuwe situatie werd ter kennisname geagendeerd op het college van 8 september 2015. Elke 

verandering moet telkens worden doorgegeven aan het college. Dat kan via het verslag. 

 

Edith overloopt kort de voornaamste wijzigingen. 

 

De nieuwe samenstelling wordt bij dit verslag gevoegd. 

 

Nadat het college in september kennis nam van de nieuwe samenstelling, werden volgende 

veranderingen in de samenstelling nog doorgevoerd: 

- Koen De Bock vertegenwoordigt OR De Schakel (ouderraad GILO Oosterzele) als opvolger van 

Cindy De Backer. 

- Katrien De Weerdt nam ontslag uit de raad. Zij zetelde als geïnteresseerde ouder in het LOK. 

 

3. Cijfers zomerwerking gemeentelijke initiatieven 

 

De cijfers van opvang ed. waren op het moment van vergaderen nog niet gekend/verwerkt wegens 

verlof van Edith. Deze worden later meegedeeld. 

 



4. Evaluatie activiteit 

Op dinsdag 19 mei vond de jaarlijkse activiteit van het LOK plaats in de bib. Het was een voordracht 

met als thema ‘Opvoeden in een verwenmaatschappij’ door Marijke Bisschop. Voor de promotie 

ervan werden o.a. flyers verdeeld via de scholen. Op de achterkant ervan stonden de activiteiten van 

de andere gemeenten uit het samenwerkingsverband ‘Opvoedings(s)tip’. 

 

Caroline maakte hiervan een fotoreportage en toont deze. 

 

Er waren 71 inschrijvingen, de opkomst was goed. 

De meesten vonden het een goede spreker, ze kon boeiend vertellen. 

Er was mogelijkheid tot vragen stellen. 

Er werden drankjes en een hapje voorzien om achteraf in een losse sfeer te kunnen napraten. 

 

Er werden die avond ook evaluatieformulieren verdeeld onder de aanwezigen. 50 bevragingen 

werden anoniem ingevuld. 

 

Dit kwam uit de bevraging: 

- De meerderheid van de aanwezigen was op de hoogte van de voordracht via 

1. De flyer 

2. De mail verstuurd vanuit de dienst Kind en Jeugd 

3. Via (iemand uit) het LOK 

Ook enkele andere kanalen werden genoemd maar bovenstaande 3 zijn de belangrijkste. 

 

- Iedereen vond de bib een geschikte locatie 

- Tips / opmerkingen vanuit het publiek: 

• De voordracht mocht eventueel wat meer praktisch gericht zijn 

• Het was te anekdotisch 

- Voor de meerderheid van de aanwezigen was de voordracht echter wel geslaagd (ook 

voldoende praktische tips) en voldeed deze aan de verwachtingen. 

- Uit de vraag welke thema’s men interessant vindt voor een eventuele volgende activiteit,  

komt volgende top: 

1. Stress bij kinderen (27 keer, dit is meer dan de helft van de bevragingen) 

2. Praten met je kind 

3. Hoogsensitief of niet? 

4. Pesten  

5. ADHD of gewoon een druk kind? 

Kosten van deze voordracht: 

- Flyer: 119 euro 

- Spreker: 465 euro 

- Drank: 91 euro 

In totaal: 676 euro. Maar deze kosten werden integraal terugbetaald via Regionaal Welzijnsoverleg. 

Dit gebeurt via het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Opvoedings(s)tip’ waarin Edith als 

ambtenaar van Oosterzele zetelt. Edith levert het subsidiedossier in. Na goedkeuring van het dossier 

volgt terugbetaling. Deze middelen komen integraal van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

 



De vraag wordt gesteld of volgend jaar opnieuw op de subsidies beroep kan gedaan worden. Dit is 

onzeker gezien de ontwikkelingen op de provinciale niveaus. Edith kan hier dus nog niet op 

antwoorden temeer er dit werkjaar nog geen vergadering geweest is. 

 

 

5. Stand van de rekening  

Dankzij de eerder genoemde subsidies staat het saldo van de rekening van het LOK op ca. 1922 euro. 

 

Het LOK heeft altijd wel eerst een startkapitaal nodig  om de activiteit in mei te kunnen organiseren. 

 

1922 euro is voldoende er wordt beslist geen nieuwe middelen aan te vragen bij de gemeente voor 

2016. 

 

 

6. Activiteit 2016 

De laatste jaren organiseerde het LOK telkens in of rond de week van de opvoeding in mei een 

interessante activiteit rond opvoeden. 

Caroline schetst nog even de geschiedenis: 

- Mei 2011: voordracht ‘luister nu eens naar mij’ door Lut Celie 

- Mei 2012: voordracht ‘uit elkaar, wat nu?’ door Veerle Lisabeth via VCOK 

- Mei 2013: Praatcafé specifiek voor onthaalouders om info en uitwisseling te faciliteren, 

begeleid door een lesgever van K+ 

- Mei 2014: voordracht ‘wat kunnen we leren van onze adolescenten en hun 

multimediagebruik?’ door dr. Schoentjes 

- Mei 2015: voordracht ‘opvoeden in een verwenmaatschappij’ door Marijke Bisschop 

We zoeken weer naar een nieuw onderwerp voor 2016. 

 

Caroline verzamelde al enkele mogelijkheden: 

 

Samenwerking met drugpunt 

Christophe Vanhuyse is medewerker bij drugpunt Rhode-Schelde voor drugpreventie in de regio. Hij 

heeft Caroline gecontacteerd om te kijken of er een gezamenlijke activiteit kan georganiseerd 

worden. Hij doet dit gratis. 

Wat is mogelijk?  

- Productinformatie 

- Effecten en risico’s 

- Alcohol (ook experimenteel en excessief gedrag) 

Het is een vrijblijvend voorstel. 

Hoe denkt de groep hierover?  

- Alcohol is groter probleem dan enkel drugs (alcohol is natuurlijk ook een drug). Enkele 

aanwezige ouders van tieners herkennen toch wel de bezorgdheid over alcoholgebruik bij 

jongeren. 

- Vanina weet dat de mensen van De Kiem reeds een info-avond organiseerden. Er was toen 

een lage opkomst.  

- Alle kinderen van groot-Oosterzele worden reeds preventief ingelicht in 6
de

 leerjaar. 

Drugpunt heeft al wat initiatieven in de gemeente, die positief worden onthaald. 



- Ook middelbare scholen organiseren hierover al info-avonden voor ouders (samen met 

PISAD). 

- Misschien is het eerder een idee om aan de Gezinsbond te vragen of zij deze samenwerking 

zien zitten? 

Er zijn geen aanwezigen betrokken bij Gezinsbond. Vanina kent wel een persoon en gaat daar eens 

luisteren. Misschien kan het LOK toch een ondersteunende rol hebben? 

 

Project groot worden 

Vorig jaar werd dit project ook al eens naar voor geschoven, Caroline herhaalt nog eens waarover het 

gaat. Enkele foto’s worden getoond. 

Het gaat om een 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 maakten samen een boek. 

 

Stress bij kinderen 

Hiervoor is nog geen concreet voorstel, maar het is het thema dat het meeste interesse wekte bij de 

bezoekers van de voordracht dit jaar. Zie daarvoor de resultaten van de bevraging. 

De eerste voorstelling in GC De Kluize dit jaar ging ook over stress bij kinderen, en de druk die de dag 

van vandaag op hen gelegd wordt. Dit was interessant en kreeg positieve reacties. 

 

� De keuze valt definitief op het onderwerp ‘stress bij kinderen’. Voornaamste reden is dat dit 

de grootste vraag is vanuit de bevraging en het LOK wil hier graag gehoor aan geven. 

Wie wil deelnemen aan de werkgroep die de activiteit zal voorbereiden? 

Stijn, Vanina, Lindsay, Isabel, Veronique, Caroline. 

 

 

7. Dag van de onthaalouder 

De dag van de onthaalouder is altijd op 12 oktober. De najaarsvergadering van het LOK ligt altijd te 

kort bij deze dag om samen een attentie te kiezen voor de onthaalouders/kinderbegeleid(st)ers.  

 

Caroline heeft dit jaar assistentie gekregen van Isabel in de zoektocht naar een mooie attentie. 

 

Isabel heeft gekozen voor een handcrème. Onthaalouders/kinderbegeleid(st)ers moeten vaak hun 

handen wassen en ontsmetten waarvan je droge huid krijgt. De handcrème komt hiervoor goed van 

pas. 

 

Het enige probleem is dat de tube niet per post kan opgestuurd worden. Het zal dus persoonlijk 

verdeeld moeten worden. 

- Edith en Eva zorgen voor bedeling binnen eigen diensten. 

- Schepen Marleen wil wel assistentie verlenen voor het uitdelen van de rest. 

- Ook Caroline en Isabel helpen mee. 

 

 

 

 

 



8. Bijkomend agendapunt: dalend aantal plaatsen in opvang voor baby’s en peuters 

Het dalend aantal plaatsen in de opvang voor baby’s en peuters is ook de bezorgdheid van de 

gemeente/ het OCMW-bestuur. Door toedoen van het nieuwe decreet  haken veel onthaalouders af.  

 

Partena stelt de vraag of zij uitbreiding kunnen krijgen van plaatsen die de dienst onthaalgezinnen 

over heeft? De OCMW-raad is die piste aan het onderzoeken en is zich aan het informeren bij VVSG 

en zal het LOK op de hoogte brengen van het verkregen antwoord.  

Het OCMW staat die plaatsen niet graag af. Bovendien ziet het er voorlopig naar uit dat het 

overhevelen van een aantal plaatsen niet zo vanzelfsprekend is, maar daarvoor wacht het OCMW- 

bestuur nog even het schriftelijk antwoord van VVSG af. Het eerste mondelinge signaal van VVSG is 

dat de beschikbare plaatsen voor onthaalgezinnen een specifieke gemeentelijke enveloppe is. 

 

De Blokkentoren wil al een tijdje nieuwe IKG- plaatsen (=inkomensgerelateerd en dus gesubsidieerd 

door Kind en Gezin), maar krijgt deze niet. Lindsay heeft zich bevraagd bij Kind en Gezin. Oosterzele 

zit aan het maximum van IKG-plaatsen. Zij zullen dus steeds uit de boot vallen hiervoor en vinden dat 

erg jammer. 

 

Hoe wordt die berekening voor IKG-plaatsen dan gemaakt? Dat weet niemand aan tafel precies, 

maar het gaat zeker over de verhouding tussen het aantal (jonge) kinderen in een gemeente en het 

beschikbare aantal opvangplaatsen. Deze berekening maakt Kind en Gezin. Aan de hand daarvan 

worden voorrangslijsten opgesteld. 

 

Kan de Gemeente een signaal geven aan de hogere overheid, naar Kind en Gezin en zo Oosterzele op 

de kaart zetten? De verantwoordelijke voor de LOK-werking bij Kind en Gezin zal uitgenodigd worden 

op de volgende vergadering van het LOK Oosterzele om toelichting te geven over de subsidieregeling. 

 

Zijn er intergemeentelijke samenwerkingen mogelijk? 

 

De beslissingen van Kind en Gezin zijn niet altijd in het belang van de bevolking. Zo schaft Kind en 

Gezin bijvoorbeeld ‘De Weeg’ af. Men beweert dat er te weinig ouders met kinderen naar toe 

kwamen. Enkele aanwezige ouders van jonge kinderen kunnen echter getuigen dat ook de laatste 

jaren de spreekuren van de dokter van ‘De Weeg’ druk werden bezocht en dat er lange wachttijden 

waren.  

Het komt erop neer dat de Oosterzeelse bevolking als voldoende mobiel wordt beschouwd om zich 

te kunnen verplaatsen naar een naburige gemeente.  

Het gemeentebestuur gaat echter niet akkoord met deze beslissing. 

 

 

9. Varia/rondvraag 

- Vraag vanuit Partena: is het mogelijk nog een grootschalige kinderopvang op te starten in 

Oosterzele? Er zijn gesubsidieerde plaatsen vrijgekomen op Vlaams niveau. 

- Vraag uit vanuit het IZOO: wat met ouders die systematisch te laat zijn om hun kinderen op te 

halen uit de opvang op school? Dit is onrespectvol naar de begeleidster toe. Is er een 

boetesysteem? 

 Dat is er inderdaad (zie reglement dat men vindt op www.oosterzele.be) Dit is besproken op het 

scholenoverleg. Edith belt de directeur van IZOO om in overleg te gaan. 

- Wat denkt men van een LOK-facebookpagina? Positief: bekendmaken van activiteiten. Bezwaar: 

wie houdt dit levend en wat zetten we erop? Een pagina waar relatief weinig op gebeurt, is niet 

interessant om te volgen. 

 Dit moet ook eerst bevraagd worden bij de ambtenaar voor informatiebeveiliging.  



10. Volgend LOK 

Dinsdag 15 maart 2016.  

Een tussentijdse vergadering wordt wellicht belegd om antwoorden over opvang terug te koppelen. 

Voorzitter Els licht dit liefst mondeling toe o.w.v. de gevoeligheid van de materie. We kunnen mevr. 

Marga Eeckhout van Kind en Gezin uitnodigen op het volgend LOK waarop dit besproken wordt. Zij is 

regionaal ondersteuner voor Oosterzele en haar kunnen vragen gesteld worden waarop we nu geen 

antwoord weten. 


