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Datum 8/05/2019    
Uur 20 uur  Notulist Evelyne Mertens 
Organisator   Voorzitter ad 

interim 

Eva De Coninck 

Aanwezig Zie bijlage 

Verontschuldigd Zie bijlage 
  

  
 

Agenda 
 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering 19/09/2018 
2. Verkiezing voorzitter en secretaris 

3. Wijziging huishoudelijk reglement en statuten 
4. Subsidieaanvraag lokaal loket 
5. Decreet buitenschoolse kinderopvang 

6. Vorming brandveiligheid 

7. Vorming Boekstart 

8. Zindelijkheid bij peuters 
9. Overlegtafels visiebepaling buitenschoolse kinderopvang 
 

VARIA 

 
 

Agendapunt Bespreking 

 Verwelkoming 

 

Verwelkoming door Eva De Coninck, voorzitter ad interim. 
 

1 Goedkeuren verslag vorige vergadering 

 
Het verslag van de vorige vergadering, dd 19 september 2019, werd goedgekeurd. 

Bijkomende uitleg werd verstrekt: 

 4.: Stuurgroep LOK: nieuwe samenstelling: 

Christel Van den Broeck zal een dubbel mandaat opnemen in de stuurgroep.  Ze zal optreden 
als vertegenwoordiger van Windekind en als vertegenwoordiger van het Huis van het Kind. 
Stéphanie Van Troyen zal hierdoor niet toetreden tot de stuurgroep LOK. 
 

2 Verkiezing voorzitter en secretaris 
 
Zowel voor de functie van voorzitter, als voor de functie van secretaris werd er 1 kandidatuur 
ingediend: 

 

 Pieter Van Bastelaere werd verkozen als voorzitter van het LOK.  Vanaf volgende vergadering 
zal Pieter het mandaat van voorzitter op zich nemen. 

 Evelyne Mertens werd verkozen als secretaris van het LOK. 
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3 Wijziging huishoudelijk reglement en statuten 
 

Het huishoudelijk reglement en de statuten werden door de stuurgroep doorgenomen en waar nodig 

aangepast.   
 
Het LOK gaat akkoord met de aanpassingen. 
  

Timing: 

27 mei: goedkeuring door college van burgemeester en schepenen 
25 juni:  goedkeuring door gemeenteraad (heeft als taak de concrete samenstelling en de interne 
werking van LOK vast te leggen, uiterlijk 6 maanden na de start van een nieuwe bestuursperiode.) 

 

4 Subsidieaanvraag lokaal loket 
 

Het lokaal loket Beveren kan een aanvraag indienen tot subsidie.  Het subsidiebedrag werd 

vastgesteld op 8 493,71 EUR. 
Hieraan zijn een aantal voorwaarden gekoppeld: 

 Opdrachten uitvoeren (coördinatie/informeren/samenwerken) 

 Meewerken aan de doelstellingen van het Huis Van het Kind 
(de subsidieaanvraag moet mee worden ondertekend door het HvhK) 

 Registratie van opvangvragen 

minimumnorm: jaarregistratie van unieke opvangvragen en onbeantwoorde vragen bij het 
lokaal loket + samenwerking met alle organisatoren in het werkingsgebied 
 

De subsidieaanvraag is in opmaak en wordt zo snel mogelijk verstuurd naar K&G. 
 

5 Decreet buitenschoolse kinderopvang 

 

Het decreet buitenschoolse kinderopvang werd op 3 mei 2019 bekrachtigd en afgekondigd. 
Het decreet kan je hier downloaden.  

 
Na de zomer zal er door de dienst kinderopvang een overleg worden georganiseerd waarbij dit 
decreet wordt toegelicht. 

 

6 Vorming brandveiligheid 
 

Vanaf 2020 zal deze vorming  jaarlijks worden georganiseerd, met een maximum van 3 sessies van 20 

deelnemers per jaar (afhankelijk van het aantal inschrijvingen). 
 

 Deze vorming staat open voor medewerkers uit de kinderopvangsector in Beveren. 

 Deelname is gratis voor nieuwe medewerkers 

 Voor deelnemers aan de herhalingscursus (= inhoudelijk hetzelfde als de cursus voor nieuwe 

medewerkers) betaalt de gemeente de helft van de kostprijs, met een max. van 50 euro per 
persoon. 

 
 

 
 

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1300309
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7 Vorming Boekstart 
 

Vanuit Beveren zal er een Boekstart-vorming  worden georganiseerd voor medewerkers uit de 

kinderopvang. 
Verdere info volgt. 
 

8 Zindelijkheid bij peuters 
 

 Op 28 mei is er van 10 tot 12 uur een vorming in CC Ter Vesten. 

 Deelname is gratis. 

 Hiervoor zijn er flyers verdeeld via de kinderopvang en de kleuterscholen. Dit staat ook 

vermeld op de website van Beveren en binnenkort zal dit nogmaals via sociale media 
gecommuniceerd worden. 

 

Deze sessies zullen jaarlijks worden georganiseerd. 

 

9 Overlegtafels visiebepaling buitenschoolse kinderopvang 
 

Op de overlegtafels werden er verschillende, soms confronterende, stellingen besproken.  

Zie bijlage 2. 

 
De stellingen werden op voorhand bepaald door de stuurgroep LOK. 

  
Mede op basis van de resultaten van deze overlegtafels zal er een eerste versie van een visietekst 

worden opgesteld. 
 

 VARIA 

 

 In het gemeentelijk basisonderwijs zijn er een paar directeurswissels gebeurd: 
- nieuwe directie GBS Haasdonk: Hilde Baert   
- nieuwe directie GBS Lindenlaan:  Armand Vyt (m.i.v. 1/09/2019)  
- nieuwe directie GBS Kallo: Isabelle De Bakker (m.i.v. 1/09/2019) 

 
 

 2 medewerkers van K&G hebben zich voorgesteld op het LOK: 

Robin De Dobbeleer 
Intersectoreel medewerker Noord-Oost Waasland 

Tel. 0499 13 32 81 
Robin.dedobbeleer@kindengezin.be 

 Geeft vorm aan de samenwerking met lokale partners die werkzaam zijn op het vlak 

van jeugdhulp, welzijn, gezondheid, onderwijs, cultuur,... 

 Ondersteunt partners om samen het geïntegreerd, lokaal gezinsbeleid uit te bouwen. 

 Staat open voor alle nieuwe intersectorale beleidsontwikkelingen. 

 Maakt afspraken over samenwerking, wisselt expertise uit en stemt 
dienstverleningsaanbod af. 

 

 
 

https://www.boekstart.be/new/vorming/vorming_voorlezen_kinderopvang.php
https://www.beveren.be/agenda/e/uw-kind-zindelijk-krijgen/9b9a1cf3-71da-4ae7-a2ca-6f4f7d4ccecd
mailto:Robin.dedobbeleer@kindengezin.be
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Sarah Debeir 
Relatiebeheerder 

Tel. 0476 96 72 25 

Sarah.debeir@kindengezin.be 

 Lokaal gezicht van Kind en Gezin voor erkende en vergunde voorzieningen. 

 Maakt de verbinding tussen de dienstverlening van het lokale team, de gezinnen, de 
werking van de erkende en vergunde voorziening en het geïntegreerd dossierbeheer. 

 Geeft informatie, oriënteert, ondersteunt of bemiddelt bij een vraag, behoefte, 
signalen van of over een individuele voorziening (microniveau). 

 

 Kinderdagverblijf Wa-Waa wordt vanaf 1/07/2019 overgenomen door ’t Boelleke, inclusief de IKT-
plaatsen.   

 

 Greet De Bock, directie van GBS De Kreek, meldt dat zij een openstaande vacature heeft voor 

kinderverzorgster voor 8u/week. 
 

 

Eva De Coninck                   Evelyne Mertens 

Voorzitter LOK ad interim       Secretaris LOK  

mailto:Sarah.debeir@kindengezin.be
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BIJLAGE 1: AANWEZIGHEIDSLIJST  VERGADERING  LOK – 8 mei 2019 

Aanwezigen:  

Battieuw Nancy El Pati 

Beck Griet Vzw ’t Ballonneke 

Claus Katrien Schepen van kinderopvang 

Daman Christel Vzw ’t Ballonneke 

De Bock Greet VBS De Kreek 

De Buck Nancy Jojo 

De Coninck Eva Dienst kinderopvang 

De Dobbeleer Robin Kind en Gezin 

De Dycker Hilde ’t Madeliefje 

De Maeyer Annemie Sint-Maarten 

De Potter Nancy GBS De Toren 

Debeir Sarah Kind en Gezin 

Deckers Kris Diensthoofd onderwijs/kinderopvang 

Goiris Luc Gezinsraad 

Goossens Ellen ’t Bevertje 

Heyrman Kirsten Windekind/Huis van het Kind 

Mertens Evelyne Dienst kinderopvang 

Pyl Kelly ’t Bevertje 

Rombaut Ann ’t Boelleke 

Steenssens Carry ’t Knuffeltje 

Van de Vyver Marc GBS De Toren 

Van den Bossche Gert Ouders voor kleuters 

Van den Bossche Luc Ex-voorzitter 

Van Exaerde Caroline ’t Vlindertje 

Van Mieghem Marijke ’t Knuffeltje 

  

Verontschuldigingen:  

De Jonghe Bert VBS Wonderwijs 

De Langhe Urbain VBS Sint-Martinus 

Driesmans Christine GO De Zonnewijzer 

Goossens Heidi Tolifantje 

Nathalie Laureys ’t Madeliefje 

Rombaut Erika Vzw De Keerkring 

Saey Sabrina GO De Bever 

Santon Nancy ’t Nijntje 

Serrien Mariet GO De Wollewei 

Smet Anouk VBS Wegwijzer 

Tindemans Erna Bijzonder Comité voor de sociale dienst 

Van Erdeghem Anja Bond Moyson 

 


