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VERWELKOMING
Schepen Veerle Pas verwelkomt de leden van het lokaal overleg
kinderopvang, nadien volgt er een kort voorstellingsrondje. Robert Meert
verduidelijkt de samenstelling van deze adviesraad.
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GLOBALISATIE KINDEROPVANG
Robert Meert licht de globalisatie van de kinderopvang toe aan de hand van
een PowerPoint presentatie (zie bijlage).
Vragen, aanvullingen en bemerkingen die tijdens deze uiteenzetting naar
voren kwamen:



slide 13: geen vakantieopvang in Steenhuffel: de jeugddienst organiseert tijdens
de eerste twee weken van de grote vakantie (van 30/06 tot en met 11/07) wel
sport- en creakampen in de gemeentelijke basisschool Ter Elst.
’t Malderijtje verhuist naar de pastorie en zal geopend zijn vanaf 3 juli 2014.



slide 26: berekend op 180 dagen ochtendopvang en 144 avondopvang:
avondopvang = weekdagen uitgezonderd woensdag
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slide 26 – 47: Kosten - baten en tarief:
o

Er ontstaat een ruime discrepantie tussen het tarief voor binnen- en
buitenschoolse opvang. Op vraag van de gemeente verhoogt LKO vanaf
september 2014 het tarief per begonnen half uur van 1,06€ naar 1,25€.
Maar aangezien het huidig voorgesteld tarief voor binnenschoolse opvang
0,75€ bedraagt is het verschil aanzienlijk hoger dan bij de eerst
vooropgestelde 1€. Dit verschil is moeilijk te verantwoorden naar de
ouders. Hier op volgt de opmerking dat de dienstverlening op zich ook
zeer verschillend is.

o

Voor de Centrumschool is het bedrag reeds van 0,50€ naar 0,75€ gegaan
met negatieve reacties van ouders.

o

Praktisch probleem: Bij een tariefwijziging moet het schoolreglement
aangepast worden, dit kan slechts gebeuren op het einde van het
schooljaar.
Of de scholen moeten de ouders nu reeds op de hoogte brengen dat de
tarieven worden aangepast na een evaluatie op het einde van het
kalenderjaar.

Bovenstaande punten worden meegenomen naar het overleg met de directies van de
betrokken instanties aanstaande woensdag (18 juni 2014).
In de loop van volgende week volgt er een persconferentie.
BESLUIT: De LOK geeft een unaniem gunstig advies over de globalisatie van de
kinderopvang mits bovenstaande opmerkingen.
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VOORZITTER
Martine Roelands wordt voorgedragen als voorzitter van het LOK en
aanvaardt dit.

10 juni 2014
Liesbeth Vanderstraeten
Diensthoofd gemeentelijke kinderdagverblijven - secretaris LOK
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