Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang
17 november 2014 – Administratief
Centrum

Aanwezigen:

Cooremans Greet – directie Virgo Sapiens KS
Jacobs Natalie – verantwoordelijke dienst onthaalouders LKO
Jespers Katelijne - waarnemend directeur Centrumschool
Meert Robert - afdelingshoofd WVT
Pas Veerle - bevoegd schepen
Roelands Martine – voorzitter LOK
Talboom Tine - jeugdconsulent
Vanderstraeten Liesbeth – diensthoofd gemeentelijke KDV

Verontschuldigd:

Van Eynde Marijke - verantwoordelijke KDV De Burcht
Verpeet Ellen - regiomanager Landelijke Kinderopvang

Afwezig:

De Boeck Katelijne - directeur Ter Elst
De Pauw Piet – sportfunctionaris
De Velder Christa – directeur De Huffeltjes
Lamberts Katlijn – directeur Basisschool Sint-Amandus
Leemans Bart - directeur Kouterschool
Van Nieuwenhuyzen Karen - afgevaardigde OCMW
Wauters Els - directie VBS De Heide

01

VERWELKOMING
De voorzitter verwelkomt de leden van het lokaal overleg kinderopvang.

02

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KDV
Liesbeth Vanderstraeten licht het nieuwe huishoudelijk reglement van de
gemeentelijke kinderdagverblijven toe aan de hand van een PowerPoint
presentatie (zie bijlage).
Griet Cooremans merkt op dat ouders bij inschrijving geen definitieve
plaats krijgen toegewezen. Liesbeth Vanderstraeten wijst op het feit dat
niet alle kinderen schoolrijp zijn op 2,5 jaar en bijgevolg we niet met
zekerheid kunnen zeggen wanneer een peuter naar school gaat en er een
vrije plaats komt. Tevens moet er rekening gehouden worden met de
voorrangsgroepen.
Met de ouders maken we de afspraak dat ze een definitieve plaats
toegewezen krijgen vier maanden voor de start van de opvang.
Vaak reserveren ouders bij verschillende kinderdagverblijven een plaats op
de wachtlijst waardoor we bij het toekennen van een definitieve plaats een
waarborg vragen van 50 euro.
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Verduidelijking flexibel opvangplan: Bij een flexibel opvangplan geven de
ouders op afgesproken tijdstippen de opvangdagen door. Dit zijn
wisselende dagen met een minimum aanwezigheid van drie dagen per
week.

BESLUIT: Het LOK geeft een unaniem gunstig advies over het huishoudelijk reglement
van de gemeentelijke kinderdagverblijven De Sloebers en De Kapoentjes

03

HUIZEN VAN HET KIND

Het huis van het kind, zoals vermeld in het decreet, biedt lokaal de mogelijkheid
om een zo ruim mogelijke ondersteuning samen te brengen zodat gezinnen met
kinderen en jongeren er terechtkunnen voor een samenhangende ondersteuning
bij het opvoeden en opgroeien.
Robert Meert vraagt de leden van het LOK na te denken hoe we dit in de toekomst
kunnen concretiseren. Dit zal besproken worden op een volgende vergadering
van het LOK.

25 november 2014
Liesbeth Vanderstraeten
Diensthoofd gemeentelijke kinderdagverblijven - secretaris LOK
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