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1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Verslag van maart 2016 wordt goedgekeurd. 

 

 

2. Verkiezing nieuwe voorzitter LOK 

Na een engagement van 9 jaar beslist Caroline te stoppen als voorzitter van het LOK. 

Caroline licht even toe. 

 

Er zijn voorlopig geen nieuwe kandidaten. Er vindt dus geen verkiezing plaats. 

 

Kandidaten gezocht! Wie heeft er een hart voor de kinderopvang in Oosterzele en heeft zin in een 

engagement? Of ken je iemand? Je kan gerust Edith contacteren als je meer info wil. 

 

 

3. Cijfers zomerwerking gemeentelijke initiatieven 

 

Tijdens zomer 2015 ging het aantal kinderen in het Vinkemolentje sterk achteruit. Daartegenover 

stond dat het aantal kinderen in de kleine vakanties dan weer steeg. 

Afgelopen zomer (2016) zagen we weer een heropleving van het aantal kinderen: 

  voormiddag namiddag volledige dag 

gemiddelde zomer 2015 26,8 22,6 32,7 

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

verschil 2016-2015 +5,6 +3,2 +2,9 

 

Ook het aantal kinderen in de speelpleinwerking is opnieuw gestegen: 

  

2015 2016 

gemiddelde juli 98,1 113,3 

gemiddelde aug 100,3 99,5 

gemiddelde vakantie 99,4 104,3 



4. Evaluatie activiteit mei 2016 ‘Ikandani’ 

Op 24 mei 2016 vond de theatervoorstelling ‘Ikandani’ plaats. Het onderwerp was faalangst en stress 

bij jongeren. 

 

Het was de eerste keer dat het LOK voor zijn activiteit inkom vroeg wegens de hogere kostprijs van 

de voorstelling. 

Er werd promotie gemaakt voor de activiteit via verschillende kanalen: flyers die verdeeld werden via 

de scholen, affiches, website gemeente, mail vanuit dienst Sport en jeugd, … 

Er waren ca. 154 personen aanwezig. 

 

Kosten en inkomsten: 

- Voorstelling Ikandani - 980  

- Huur headsets (nodig voor >100 p.) - 181,50 

- Huur De Kluize (voordeeltarief) - 115,00 

- Drankjes - 305,60 

- Afhaling wisselgeld - 100,00 

- Elastiekjes - 1,10 

- Flyers - 158,90 

- Inkomsten via De Kluize + 241,00 

- Cash via De Kluize + 395,00  

Totale kost van de voorstelling = 1206 euro. Dit betekent een kost van ca. 7,83 euro per persoon. 

 

Caroline verwerkte de door de bezoekers ingevulde evaluatieformulieren en vatte alles samen (zie 

bijlage bij dit verslag). Opvallend is toch dat heel wat deelnemers andere verwachtingen hadden. 

 

Reacties uit LOK: 

- Geestig, ludiek, amusant. 

- Bij sommigen lagen de verwachtingen hoger, bvb. meer concrete tips, nood aan meer info. 

- Sommigen bleven wat op hun honger zitten, en hebben weinig bruikbare dingen gehoord. 

- Wat met de kinderen die naar voor geroepen werden? Hadden zij niet te veel stress van hun 

onvrijwillige ‘optreden’? Dit was riskant. 

- Al bij al had iedereen wel een fijne avond. 

Conclusie: 

De bevindingen van de aanwezige leden komen wel wat overeen met de ingevulde evaluaties. Het 

was leuk, maar inhoudelijk mocht het dieper gaan. Volgende keer zou men graag terug naar een 

meer informatieve activiteit gaan. 

 

 

5. Activiteit 2017 

Op basis van  de evaluatieformulieren zien we dat er vraag is naar info over het onderwerp ‘pesten’. 

Ook in de vergadering is er interesse voor. Hoe ga je als ouder hiermee om? Wat kan je doen als je 

kind wordt gepest? Of wat als je te horen krijgt als je kind zelf een pester is? 

 

Ook rond mindful opvoeden bestaat interesse. 

 



Er wordt beslist om ‘pesten’ als uitgangspunt te nemen voor de activiteit van mei 2017. Misschien is 

het mogelijk om mindful opvoeden hierbij te betrekken? 

 

Willen deelnemen aan de werkgroep: 

- Sabine Leynen 

- Femke Milissen 

- …? 

Noot achteraf: Wie niet op de vergadering was er nog interesse heeft om aan te sluiten bij de 

werkgroep, laat dit dan zeker weten aan Edith. 

 

 

6. Nieuws vanuit OCMW ivm IKG-plaatsen voorschoolse opvang in Oosterzele 

Eva heeft zich bevraagd bij secretaris Marijke i.v.m. het advies dat het LOK naar de gemeente 

stuurde. Er is vanuit het OCMW al contact gelegd met Kind en Gezin (K&G): er  zou een stappenplan 

opgesteld worden wat OCMW gaat doen om meer plaatsen te laten invullen door onthaalouders. Dit 

is dan ook gebeurd. Verder kent K&G de problematiek in Oosterzele, het is niet nodig om hiervoor 

apart contact op te nemen. Het overhevelen van plaatsen blijft niet mogelijk. 

 

Het OCMW maakt momenteel grote reclame voor de aanwerving van nieuwe onthaalouders.  

 

Lindsay licht de problematiek rond IKG-plaatsen in Oosterzele nog verder toe. De toekomst lijkt te 

liggen bij grote initiatieven. Dit lijkt het meest efficiënt te zijn. 

 

 

7. Dag van de onthaalouder 

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

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

Caroline is zo vrij geweest te zorgen voor een kleine attentie. 

 

Noot achteraf: ondertussen zijn de attenties opgestuurd. 

 

 

8. Stand van de rekening /stand van zaken aanvraag toelagen 

Huidige stand van de rekening is ca. 318 euro 

 

Zoals vorige vergadering werd beslist, diende voorzitter Caroline afgelopen maart de aanvraag voor 

werkings- en projecttoelage in. Beide aanvragen zijn principieel door het college goedgekeurd. 

1. Werkingstoelage: het saldo van de rekening wordt aangevuld tot 750 euro. 

2. Projecttoelage: er is 750 euro aangevraagd om een nieuwe activiteit te kunnen organiseren 

in kader van opvoedingsondersteuning. 

Voorwaarde is wel dat het LOK uiterlijk 31 januari 2017 de jaarrekening aan het gemeentebestuur 

doorstuurt. Dit is conform de nieuwe procedure zoals vorige vergadering uitgelegd. 

 

 

 

 

 



9. Varia/rondvraag 

- Bij de gemeente kwam een vraag van de brailleliga binnen, gericht aan het LOK, met de vraag 

voor een gift bestemd voor de opleiding van kinderen met een visuele handicap. Voorlopig wordt 

er niets mee gedaan. Het lijkt moeilijk hiermee te beginnen en zo een precedent te scheppen. 

Edith vraagt na of dit sowieso wel kan. 

-  Er zijn definitief geen provinciale subsidies meer voor het organiseren van een activiteit in het 

kader van opvoedingsondersteuning.  

-  Caroline wordt bedacht met een welgemeende attentie. Hartelijk dank voor je jarenlange inzet als 

voorzitter, je engagement en je vriendschap, Caroline! 

 

 

10. Volgend LOK 

Volgende LOK vergadering: 7 maart 2017. 


