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Goedkeuring vorig verslag
contactgegevens leden
Rondvraag kandidaat secretaris
Nieuw kaderlid
Het Lokaal Bestuur vraagt advies aan de Gezinsraad voor volgende punten:
Her aanleg Bommelstraat
Opvang op school
Ruilkast speelgoed in het Huis van het Kind
Verzamelen van luieroverschotten in het Huis van het Kind - Luierbank
Opstart groepsopvang in Sint-Martens-Latem aangesloten bij OGG
Terugkoppeling werkgroep LOK 9/6/20
Terugkoppeling werkgroep Amigo’s
Toelichting rond de vakantiewerking
Toelichting rond de vakantiewerking
Toelichting relanceplan
Te behandelen punten voor een volgende gezinsraad :
Toelichting rond speelweefsel door de jeugddienst .
Activiteit 'IS ONS ONDERWIJS GEBUISD? door Hans Schmidt op 14 Oktober in de raadzaal

1. Het verslag van vorige vergadering (26.11.2019) wordt goedgekeurd
2. De contact gegevens van de leden, op de aanwezigheidslijst, die nog ontbreken/ aangepast
moeten worden mogen gemaild worden naar huisvanhetkind@ocmwdepinte.be.
3. Secretaris, er worden minstens 3 kaderleden verwacht (voorzitter – secretaris –
penningmeester). Leden die de functie van secretaris wensen op te nemen mogen zich melden
via huisvanhetkind@ocmwdepinte.be.
4. Bénédicte De Vos, nieuwe verantwoordelijke Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang en
coördinator Huis van het Kind.

5. Advies van de gezinsraad van 18 juni 2020 over de her aanleg van de Bommelstraat
De her aanleg van de Bommelstraat werd toegelicht door Arnout Laureys (grondzaken, De
Pinte).
Het volledige voorstel wordt overlopen waarna het adviesraad zijn goedkeuring geeft over
het voorstel.
Volgende vragen werden gesteld over het voorstel:







Bij drukke momenten in Bommeltje (bv. brengen/ halen kinderen Ferm,
consultatiebureau, opleidingen, e.d.) verwijzen naar parking OCP. Maximaal 9 auto’s
op de parking voor Bommeltje (nu ook zo). Parkeerplaatsen in de berm verdwijnen.
Bewoners kunnen parkeren op straat volgens de wegcode.
Het voetpad en fietspad aansluitend leggen tussen de verschillende straten zal een
verbetering zijn.
Is het een optie om van de Bommelstraat een fietsstraat te maken? Dit kan pas als er
2x zo veel fietsers is als wagens. Is voorlopig niet het geval in Bommelstraat.
Onteigeningen zijn in eerste fase van Bommelstraat gebeurd. Zou dit nog moeten in
de andere fases? Neen, om het voorliggend ontwerp te realiseren zijn er geen
onteigeningen nodig in de Bommelstraat
Wat met de platanen bomen in dit voorstel? De bomen tussen de parking van ’t
Bommeltje en de spoorweg, langs de kant van ’t Bommeltje, trachtten we te
behouden. Hiervoor zijn er gesprekken met Erfgoed lopende om het fiets- en
voetpad achter de bomen te kunnen leggen, zodat deze behouden kunnen blijven.
Om de bomen aan de zuidkant van de straat (overkant ’t Bommeltje) te kunnen
behouden, dienen we binnen de bestaande wegbreedte te werken. Dit impliceert het
behoud van (brede en duidelijkere) fietssuggestiestroken. Deze piste wordt verder
onderzocht.

Met 7 Van de 13 stemmen geeft de Gezinsraad van 18 juni 2020 haar akkoord aan de
uitvoering van voorliggend ontwerp voor de her aanleg van de Bommelstraat.
Bij de stemming werd 1 onthouding geteld. Dit wegens voorkeur voor een oplossing met
behoud van de bomen. Indien mogelijk wenst de gezinsraad een behoud van de bomen.
De gezinsraad gaat met 8 stemmen van de 13 stemmen akkoord het voorstel naar
parkeergelegenheid in de Bommelstraat.

Advies van de gezinsraad van 18 juni 2020 over de opvang op school
De opvang op school is nu uitbesteed aan VZW Onsa .
De Vzw kent problemen voor aanwervingen van personeel.
Er is een bestek uitgeschreven en procedure is nog lopende. Het lokaal bestuur had graag
advies van de gezinsraad. Om het personeelsbeleid te kunnen verbeteren. Men wenst meer
gekwalificeerde kinderbegeleiders (door opleiding of ervaring).
Indien positief geëvalueerd krijgt het huidig personeel de kans om over te stappen.
Hierbij wenst men gelijke tarieven voor de lange en korte opvang.
Alsook de anomalieën weg te werken, bv.: Kinderen die een kwartiertje komen, moeten geen
volledig uur aangerekend krijgen.
Momenteel bestaat er geen gezinstarief voor de opvang op school. Men wenst een korting
van 25% vanaf een 2tweede kind in de opvang. Een sociaal tarief van 50% voor die mensen
die een te laag inkomen hebben om de opvang te kunnen betalen.
Er wijzigt niets aan de locaties, De korte opvang blijft op school. De langere opvang in Ferm.
De mogelijkheid voor ouders om per dag te kunnen kiezen tussen kort opvang na school bij
(nu bij Vzw Onsa) of lang opvang bij Ferm blijft.
Volgende opmerkingen werden gegeven over het voorstel:







Kan het bestek gedeeld worden? Neen dit kan niet tijdens een lopende procedure en
die procedure is bevoegdheid CBS
Er wordt nadruk gelegd op het belang van gekwalificeerd personeel door opleiding of
ervaring bij de zorg van kinderen. onderlegd personeel.
Moeten ouders die 5 minuten voor de schoolbel hun kind brengen ook betalen voor
opvang? Neen, een kwartier voor de start van de school begint is opvang door de
school. Het is de bedoeling om deze periode van niet-betaling uit te breiden om een
verkeerspiek te vermijden Per school is het startuur verschillend.
Momenteel gebeurd de facturatie afzonderlijk voor de vooropvang, middag toezicht,
en naschoolse opvang, het is niet overzichtelijk. Er zal aan de nieuwe partner
gevraagd worden om dit samen te laten lopen a.d.h.v. gelijkaardige facturatie.
Zal dit een prijs stijging betekenen? Aan kwaliteit hangt een prijskaartje. Een gezin
met 1 kind zal een prijs verhoging kennen. Een gezin met meerdere kinderen zal
misschien zelfs minder betalen door het gezinstarief. Wanneer een tweede kind naar
de opvang komt wordt een korting toegekend van 25%. Er komt een sociaal tarief
van 50%.

Met 8 Van de 13 stemmen geeft de Gezinsraad van 18 juni 2020 haar positief advies
voor de korte opvang op school. Een partner uit de sector wordt gezocht die meer kwaliteit
kan garanderen bv. opleiding personeel. We begrijpen dat aan kwaliteit een prijskaartje
hangt. We gaan dus tevens akkoord met de voorgestelde principes om de prijssetting te
bepalen:
 het invoeren van een gezinskorting en een sociaal tarief
 ochtendopvang betalend zodat het gelijkheidsprincipe geldt voor wie ochtend
en/of avondopvang nodig heeft
 het werken via half-uurtarief i.p.v. uurtarief dat beter aansluit bij het effectief
gebruik van de opvang

6. Ruilkast met speelgoed in het Huis van het Kind
Systeem van boekenruilkast. Als je een bepaald boek beu bent kan je het terug in de kast
leggen. Analogie naar speelgoed. Eens een kind gespeeld heeft en het speelgoed beu is. Het
stuk speelgoed inruilen voor een ander.
Minder kapitaalkrachtige gezinnen kunnen ook gebruiken en terug geven zonder te ruilen.
Volgende opmerkingen werden gegeven over het voorstel:
 Het materiaal proper/gecontroleerd na gebruik. Beginnen als experiment die
geëvalueerd kan worden.
Met 8 Van de 13 stemmen geeft de Gezinsraad van 18 juni 2020 positief advies om een
speelgoed ruilkast te plaatsen in het Huis van het Kind.
7. Verzamelen van luieroverschotten in het Huis van het Kind – Luierbank
Ouders hebben regelmatig propere luieroverschotten wanneer hun baby/peuter overgaat
naar een grotere maat. De luiers worden verzameld in sorteer bakken in de gang bij het
consultatiebureau. De verzamelde luiers worden verdeeld aan de sociale diensten van het
OCMW De Pinte en Sint-Martens-Latem. Ouders die niet gekend zijn bij de sociale dienst
kunnen ook via de regio verpleegkundige van het consultatiebureau beroep doen op de
verzamelde luiers.




Luiers voor de bejaarden ? waar moeten die verzameld worden? Opmerking
om mee te nemen naar de seniorenraad.
Ouders informeren van de aanwezigheid van een “luierbank” via de
kinderopvangen.

Met 8 Van de 13 stemmen geeft de Gezinsraad van 18 juni 2020 positief advies om de
pamper overschotten te verzamelen in het Huis van het Kind.
8. Opstart groepsopvang in Sint-Martens-Latem aangesloten bij OGG .
De organisator gezins-en groepsopvang De Pinte – Sint-Martens-Latem wenst een tweede
groepsopvang in te richten in de Guido Gezellestraat in De Pinte. Er is veel vraag naar
kinderopvang in de regio. In De Pinte heeft de dienst al 5 groepsopvangen in Sint-MartensLatem maar 1 locatie. De start is gepland in oktober voor 14 kinderen en 2 begeleiders.
Kind en Gezin verwacht dat ,een nieuwe kinderopvang met meer dan 9 vergunde plaatsen
opstart deze advies vraagt bij het lokaal bestuur.
Omdat de organisator gezins-en groepsopvang van het OCMW De Pinte een samenwerking
heeft met Sint-Martens-Latem werd de vraag naar advies reeds gesteld aan de leden van het
werkgroep Lokaal Overleg Kinderopvang van 9/6/2020. In dit LOK zijn ook de
kinderopvanginitiatieven en vertegenwoordigers van het lokaal bestuur van Sint-MartensLatem bevraagd.
Met 8 Van de 13 stemmen geeft de Gezinsraad van 18 juni 2020 positief advies voor de
opstart van een nieuwe groepsopvang in Sint-Martens-Latem (Guido Gezellestraat)
aangesloten bij de Organisator Gezins-en groepsopvang.

9. Terugkoppeling werkgroep LOK 9/6/20
o Er werd een rondje gedaan van alle deelnemers over het open zijn tijdens corona
tijd, meeste waren geopend met weinig kinderen . En de compensatie van Kind en
Gezin werd besproken.
o Evaluatie Lokaal loket (www.kinder-opvang.be), centraal aanmeldingspunt voor
ouders die op zoek gaan naar kinderopvang. Warme oproep om keurig in te vullen.
o Gezinsopvang Sint-Martens-Latem.
o Het relanceplan voor De Pinte voorgesteld door schepen Van Lancker.
10. Terugkoppeling werkgroep Amigo’s
o Nieuw project rond inclusie gestart voor corona. Eerste meeting met vzw jeugdwerk
voor allen. Om ervoor te zorgen dat iedereen naar het speelplein kan komen. Hierin
zit de jeugddienst, hoofd animatoren en enkele animatoren.
Personen met een beperking = fysiek of mentaal. Maar “diversiteit” kan ook gaan
over mensen van andere afkomst, financieel kwetsbare gezinnen enz. Er is ook de
intentie om de animatoren ploeg diverser te maken.
11. Toelichting rond de vakantiewerking
Speelplein werking aanpassingen wegens corona-epidemie:
Kinderen komen nu voor 1 week en niet meer voor halve dag. Er kan over de middag niet
naar huis worden gegaan. 3 Bubbels van max 50 , incl. animatoren. De animatoren blijven de
hele week in dezelfde bubbel. Er wordt een draaiboek (bv.: wat bij ziekte van een kind e.d.)
en protocol (bv. ontsmetten van materiaal) uitgeschreven. Deze zal inkijk baar zijn voor de
ouders.
Speelplein werking en tienerwerking (https://www.depinte.be/amigos.aspx#wanneer)
BKO 1-17 juli en 10-13 augustus
Sportkampen eerste twee weken van juli en laatste twee weken van augustus
BKO dolfijn heeft ook een aantal weken open. Men kan deeltijds komen per week.
Er zijn nog andere opties voor kinderen, jongeren om zinvolle activiteiten te doen in de
zomervakantie : bv muziekkampen, verenigingen die kampen organiseren, turnkring
Olympia, enz.
12. Toelichting relanceplan
Overlopen van PowerPoint door schepen Lieve Van Lancker.
Reeds gekende topics voor volgende vergadering:
13. De jeugddienst heeft beloofd een mondelinge toelichting te komen geven m.b.t. het plan van
het speelweefsel die men aan het opzetten is.
14. korte bespreking van onze activiteit 'IS ONS ONDERWIJS GEBUISD? door Hans Schmidt',
verlegd naar 14/10/2020 in de raadzaal.
a. Geert zal flyers/publicatie materiaal bezorgen aan de leden voor verdere
bekendmaking.
b. Volgende activiteit vooraf de leden bevragen. Indien tijdsnood kan dit ook per mail.

Datum volgende Gezinsraad:
Bij voorkeur eerste week van oktober 2020. Vanessa maakt een “Doodle” op.
Op 30/7 werd Doodle afgesloten, dinsdag 6/10/20 20u. kwam naar voren als beste datum.
Voor verslag door Bénédicte De Vos – OGG en Huis van het Kind 19/6/2020

