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1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Verslag van 15 maart 2011 werd goedgekeurd. 
 
 

2. Jeugdcultuurproject “in 2011 is cultuur niet duur” 
 
Edith licht de  zomerinitiatieven toe. 
 
Speelpleinwerking 
Na een daling vorig jaar, had de speelpleinwerking dit jaar gemiddeld ca. 11 kinderen meer per dag 
als in 2010. We bereikten bijna terug het niveau van topjaar 2009. De drukste dag was de eerste 
speelpleindag met maar liefst 190 kinderen. Juli is traditioneel de drukste maand met gemiddeld 122 
kinderen per dag. 
 
Buitenschoolse kinderopvang Het Vinkemolentje 
Het succes van de speelpleinwerking heeft weinig tot geen impact gehad op het aantal kinderen in de 
buitenschoolse kinderopvang. 
 
Tijdens de voormiddag en namiddag waren er een fractie minder kinderen dan vorig jaar. Voor de 
voormiddag kan dit liggen aan het feit dat er meer sportkampen werden georganiseerd. Toch valt de 
daling in de BKO mee: 1.2 kinderen minder in de voormiddag en slechts 0.8 kinderen minder in de 
namiddag.  
 
De daling in de vooropvang kan te wijten zijn aan het feit dat dit duurder geworden is (cfr. Info punt 
7). 
 
Het aantal verschillende kinderen dat deelnam aan de BKO is wel gestegen t.o.v. vorig jaar: in 2010 
waren er 177 kinderen, in 2011 183. We hebben dus een groter bereik. 
 



Wat opvalt is dat de ouders gemiddeld gezien hun kinderen wel vroeger brengen en later komen 
halen (dus meer kinderen tussen 7u en 8u en tussen 17u en 18u). Opvallend is dat verschillende 
begeleid(st)ers dit nu ook al hebben gemerkt tijdens het schooljaar: het is opvallend drukker in de 
opvang op schooldagen. 
 
Activiteiten voor tieners 
Met de tieneractiviteiten (swap en sportactiviteiten voor tieners) gaat het niet zo goed.  
 
Om ouders een week volledige opvang voor hun tiener te kunnen voorzien, hadden diensten jeugd 
en sport samengewerkt om dit te bewerkstelligen. In augustus werd er gedurende een week in de 
voormiddag een sportkamp voorzien, in de namiddag een atelier ‘filmset’. Het sportkamp kon 
doorgaan omdat ook jongere kinderen mochten deelnemen. Het atelier ‘filmset’ moest geannuleerd 
worden. 
 
Verder werden 3 van de 6 voorziene activiteiten afgelast wegens geen inschrijvingen.  
Het aantal inschrijvingen van de activiteiten die doorgingen: 

Naar zee 8  
Naar Walibi 12  
Mountainbiken en zwemmen 6  

Zelfs de uitstap naar een pretpark, traditioneel een populaire activiteit, trok slechts 12 tieners. 
 
 

3. Evaluatie voordracht Lut Celie 

De voordracht door Lut Celie ‘Luister nu eens naar mij’ in mei was een succes. Er werden affiches 
gehangen en flyers verdeeld via de scholen. Er waren maar liefst 133 mensen ingeschreven. De 
voordracht was gratis, maar inschrijven was wel verplicht. Veel mensen konden het ‘gratis’ zijn wel 
appreciëren.  
 
Er werden vormingsattesten afgeleverd, wat interessant was voor onthaalouders, begeleid(st)ers 
kinderopvang, … Vooral voor onthaalouders was dit attest interessant. Zij moeten op regelmatige 
basis vorming volgen. Zulke vormingen zijn vaak duur. 
 
De doelgroep was: ouders, onderwijspersoneel, opvangpersoneel. 
 
Lut Celie heeft de voordracht op een aangename manier gebracht, het was goed. Nadien was er de 
gelegenheid tot vraagstelling. Ten slotte was er een hapje en drankje. Tegen 23u30 hebben we 
afgerond. Er zijn positieve reacties gekomen. Een pluspunt was dat de slides meegegeven zijn. De bib 
bleek een goede locatie.  
 
Ook KVLV doet blijkbaar nu een workshop met Lut Celie. 
 
De 2de bedoeling van de voordracht was het LOK kenbaar maken voor een ruimer publiek. Bovendien 
heeft er een artikel in de infokrant gestaan om mensen op te roepen deel te nemen aan het LOK. 
Helaas heeft het initiatief geen nieuwe leden geworven.  
 
Kostenplaatje 
Voordracht + kopies: 577 euro 
Stoelen huren: 85 euro 
Receptie: 126 euro 
Totaal: 788 euro 



Deelt men het totaal door het aantal deelnemers: 5.9 euro  per persoon. Deze prijs per persoon valt 
goed mee. 
 
Opmerkingen: de voordracht was wat kort. Wellicht is dit ook een beetje positief, want dat betekent 
dat het boeiend was en men nog niet verveeld was. 
 
We hebben geen mensen moeten weigeren. Het aantal deelnemers was net haalbaar. Het maximum 
is eruit gehaald.  
 
Nog eens zo’n vorming geven is zeker gewenst!  
 
 

4. Nieuw te organiseren activiteit LOK 
Naar aanleiding van de positieve reacties over de voordracht van Lut Celie, wordt er meteen 
gebrainstormd over een onderwerp/organisatie voor een volgende activiteit. 

 
Ideeën: 

- Lut Celie heeft ook andere onderwerpen. (zie ook Vzw De Bleekweide: psychologisch 
centrum.) Nadeel kan zijn dat bij dezelfde spreker, ons publiek niet meer komt omdat ze haar 
al gehoord hebben. 

- Ideeën halen bij de opvoedingswinkel in Gent (opvoedingswinkel Wetteren bestaat niet 
meer). Gent heeft verwezen naar VCOK (Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang). Zij 
bieden vormingen in dagdelen aan. Gericht naar ouders, opvangouders, professionals, … 
Groepsgrootte is gemiddeld 30 p. 

- Syntra heeft ook een aantal mogelijkheden. 
- Nog een idee is een panelgesprek, een debat met verschillende experts en een moderator. 

Om een aantal opvoedingspunten te bespreken, bvb. slaapproblemen, zakgeld, … 
- Dienst onthaalgezinnen OCMW hebben pas iets gedaan over zindelijkheidstraining en ook 

over slaapproblemen. Het was voor onthaalouders, maar ook ouders zouden er iets aan 
gehad hebben. 

- De schepen volgde een voordracht /vorming door Dominique Roos. Dat ging over ‘grenzen 
stellen’ . Dit was zeer goed. 

- Aanbod VCOK: o.a. echtscheiding/hechting en nieuwe leefvormen. 

De aanwezigen kiezen unaniem voor het thema echtscheiding/hechting en nieuwe leefvormen. Het 
blijkt dat dit een zeer actueel thema is waarbij velen met vragen zitten. 
 
Er wordt een werkgroep opgericht. 
Willen meewerken aan werkgroep: 
Caroline, Isabel, Carla en Evelien. 
 
 

5. De stand van de rekening 
 

- Augustus: 744 euro werkingsmiddelen gestort door de gemeente.  
- Nieuw saldo: 1575.22 euro 

 



6. ‘Geluidsoverlast’ door kinderen? 

In 2010 deden we een oproep aan LOK-leden om na te denken over een actie rond ‘geluidsoverlast’ 
door kinderen. Dit is actueel: 

- Lauwe: speelplein moest dicht owv geluid door kinderen 
- Vlaamse jeugdraad 
- Asse: door Ivan Sonck (gekend als reporter) in het nieuws gekomen 
- Brugge: aanpassing van voorziening kinderdagverblijf door klacht van 1 buur: geluidsoverlast. 

Vandaar de aanvankelijke interesse om er iets rond te doen. Anderzijds is het een genuanceerd 
verhaal. Voor sommige mensen is dit inderdaad een probleem.  
Voorlopig is er geen probleem in Oosterzele.  Iedereen is het erover eens om het te laten rusten. 
Toch is het mogelijk om preventief te werken, een voorbeeld is Blankenberge. Daar heeft men al wel 
proactief gereageerd: in het politiereglement is vastgesteld dat geluid van spelende kinderen geen 
overlast kan zijn. 
 
 

7. Stand van zaken erkenning/subsidiëring BKO Vinkemolentje 

Voor de voorgeschiedenis van de erkenningsaanvraag verwijzen we naar de 2 vorige verslagen van 
het LOK. 
 
Uit het vorige verslag: 
 
“De coördinator van de opvang is ondertussen aangesteld. Edith zal dit in de toekomst doen. Een 
aantal zaken zijn nog lopende. Bijvoorbeeld: 
- het tarievensysteem moet aangepast worden (zie ook vorig verslag) 
- het brandweerattest moet nog bekomen worden. De brandweer is al wel gevraagd te komen 
inspecteren.  
 
De aanvraag tot erkenning betreft woensdagnamiddagen en vakantiedagen.” 
 
Tarievensysteem 
Om de erkenning te bekomen is ondertussen het tarievensysteem aangepast naar het volgende 
systeem: 
- een kind is < 3u aanwezig 3 euro 
- een kind is tussen 3 en 6u aanwezig 5 euro 
- een kind is > 6u aanwezig 10 euro 
Vanaf een 2de kind in een gezin is er een korting van 25% op de totaalfactuur. Een sociaal tarief is 
mogelijk, maar ‘gratis’ (bvb. gratis derde kind) kan niet meer, dit staat uitdrukkelijk vermeld in de 
regelgeving. 
Dit alles is conform de regelgeving van Kind en Gezin. Het systeem is van toepassing op zowel 
vakantiedagen als woensdagnamiddagen.  
 
Vanuit de ouderraad van GILO Oosterzele komt de opmerking dat de prijs voor de 
woensdagnamiddagopvang voor sommige mensen duurder is geworden. Vroeger werd er immers 
gewerkt met een tarief per half uur, net zoals de opvang voor en na de schooluren op andere dagen. 
3 euro voor een half uurtje is veel.  Gezinnen stonden voor een voldongen feit. Men vraagt of dit kan 
aangepast worden. Edith merkt op dat een tarief per half uur wel mogelijk zou zijn, maar dat het 
tarief dat vroeger gehanteerd werd (0.70euro / half uur) te goedkoop was volgens de wetgeving. 
Door een eventuele toepassing van een tarief per half uur, zouden mensen wiens kinderen een 



volledige woensdagnamiddag blijven een veel hogere factuur krijgen. Wat men ook kiest, er zijn altijd 
mensen benadeeld.  
Er komt een opmerking uit de groep dat je geen kinderopvang kan realiseren voor elk gezin à la carte. 
Dat is zeer moeilijk. Bovendien blijft de opvang  fiscaal aftrekbaar. Dit mag men niet vergeten. 
 
Edith steekt wel haar licht op bij Kind en Gezin voor alle zekerheid. (Dit is ondertussen gebeurd. Het 
tarievensysteem zoals hierboven beschreven is inderdaad volgens de regelgeving correct.) 
 
Brandweerattest 
De brandweer is nog niet geweest voor het noodzakelijke verslag. Het college gaat een brief schrijven 
aan de brandweer met de vermelding van de hoogdringendheid: er kunnen geen subsidies verkregen 
worden zonder verslag. 
 
Dankzij de burgemeester hebben ondertussen heel wat initiatieven wel al hun attest. Van de 
aanwezige initiatieven heeft niemand nog een probleem. 
 
 
8. Dag van de onthaalouder 
 
De dag van de onthaalouder is elk jaar op 12 oktober. Alle mensen die werkzaam zijn in de 
kinderopvang worden in de bloemetjes gezet (ook begeleid(st)ers BKO). 
 
Het LOK neemt volgende initiatieven 

- Er komt een artikeltje in de infokrant 
- Een attentie  

 
Elk jaar deden we al een kaartje. Dit jaar een andere attentie?  
Ideeën: 

- Een roosje. 
- Caroline heeft bij boekenwinkel “i-books” in Ledeberg  gekeken. Zij hebben leuke boeken,  

ook over opvoeding. Een leuk gadget is een boekenwijzer met magneetje.  
- Caroline had ook gedacht aan een boekje rond opvoeding, maar dat was qua kostprijs niet  

echt te doen.  
- Wat ze bij i-books ook nog hadden: een leeslampje, een miniboekje voor volwassenen (in de  

vorm van een luciferdoosje dat in een accordeon kan opengeklapt kan worden) 
- De dienst onthaalgezinnen van het OCMWV doet ook elk jaar iets voor hun aangesloten 

onthaalouders. Vorig jaar was dit een koffietas van de dag van de onthaalouder. 

We gaan voor de bladwijzer met magneetje. 
 
 
 

9. Varia  
 

- Op 18 Oktober  organiseert CM een voordracht ‘faalangst en zelfvertrouwen bij kinderen’. 
Dit gaat door in de parochiale kring in Oosterzele, inschrijven via website. Door een 
orthopedagoge van KULeuven. 

- In de week van 16-23 mei is het de week van de opvoeding. De jeugddienst is mee betrokken 
in het regionaal overleg. De voordracht die het LOK organiseert kan in dit kader geplaatst 
worden. Dit betekent ook extra bekendmaking. Wat opvoedingsondersteuning betreft 



hebben we op de jeugddienst interessante info, bvb. de jongerengids. Gratis boekjes 
verkrijgbaar bij de jeugddienst. 

- Zorgraad Oosterzele stuurde een brief met de vraag om vrijwilligers in de bloemetjes te 
zetten  met een dekentje. Adviesraden kunnen dat bestellen. Momenteel is het het  
Europese jaar van de vrijwilliger. Vrijwilliger: iemand die voor niets of tegen 
vrijwilligersvergoeding actief is in een vereniging. Hier en daar zijn er wel opvanginitiatieven 
bij wie vrijwilligers actief zijn.  

- Wijziging ouderraad GILO Oosterzele: Frank Persoons eruit / Bruno Hamers erin. 

 
10. Datum volgende vergadering 

Dinsdag 20 maart om 19u30. 
 
 


