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Agenda:
1. Overlopen vorig verslag
• Uitbreiding crèche 't Zonnetje: de toegekende 4 extra plaatsen zijn gerealiseerd en
volzet.
• Lokaal Sociaal Beleidsplan: aanvaard door de gemeente. Nota met opmerkingen uit
vorige LOK werd opgenomen.
2. Uitbreiding buitenschoolse kinderopvang in 2010
• Uitleg Stijn Lauwers over uitbreidingsronde:
De middelen zijn beperkt en er wordt voornamelijk geïnvesteerd in gebieden waar de
Barcelona-norm nog niet behaald is. De kans om de buitenschoolse kinderopvang in De
Pinte uit te kunnen breiden, hangt af van de aanvragen uit andere gemeenten binnen
de zorgregio Gent.
• Opmerking van 't Knuffeltje:
Tussen de verschillende opvanginitiatieven in de gemeente kan - zeker als er ook een
nieuw IBO opgericht wordt – het overleg verder versterkt worden.
• Het LOK brengt, met 10 stemmen voor en 0 stemmen tegen, een positief advies uit
voor de oprichting van een nieuw IBO in de gemeente.
3. Uitbreiding Lokaal Overleg Kinderopvang met het Lokaal Overleg
Opvoedingsondersteuning (Karolien Claes)
• Uitleg schepen Van Lancker:
Momenteel werkt gemeente De Pinte reeds intergemeentelijk samen rond
opvoedingsondersteuning. Er zal ook een Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning
opgezet worden. De participanten van het LOK en het Lokaal Overleg
Opvoedingsondersteuning zijn grotendeels dezelfde. Daarom zouden deze twee
overlegorganen samen kunnen smelten in een Lokaal Overleg Kinderopvang en

Opvoedingsondersteuning (LOKO). Er moet dan wel rekening mee gehouden worden
dat de doelgroep uitgebreid wordt naar kinderen en jongeren tot 18 jaar. Verder zullen
ook bijkomende personen uitgenodigd worden voor dit overleg, zoals Karolien Claes
(opvoedingspunt), de directeur en de ouderraad van de middelbare school.
• Aanvulling Stijn Lauwers:
In andere gemeenten worden de 2 overlegorganen soms afzonderlijk gehouden, maar wel
op dezelfde avond.
• Het LOK staat positief tegenover een uitbreiding van LOK naar LOKO.
4. Stand van zaken nieuwbouw Bommelstraat
• De ontwerper is aangesteld en er werd een stappenplan opgesteld.
• Op 17 mei 2010 werd er een bezoek gebracht aan de kinderopvang in Brakel en Deinze
door leden van het LOK, van de gemeenteraad en van het OCMW. Er werden positieve
en negatieve punten onthouden (o.a. over huiselijkheid, bergruimte, hoekenwerking,
akoestiek, verluchting, buitenspeelruimte), die we mee kunnen nemen bij het ontwerp
van de eigen nieuwbouw.
5. Mogelijke maatregelen indien
• ouders niet verwittigen dat ingeschreven kinderen niet komen (De Speelark):
Momenteel zijn er geen maatregelen tegen ouders die kinderen inschrijven zonder dat ze
komen. De werking van verschillende initiatieven voor opvang wordt vergeleken. Ook
De Speelark zou in de toekomst het maximumtarief kunnen vragen in deze gevallen
(tenzij ouders een doktersbriefje hebben of bij uitzonderlijke omstandigheden).
• ouders kinderen te laten afhalen (Amigos):
In de vaste commissie van advies werd besloten om deze zomervakantie alles goed te
registreren en daarna naar volgend jaar toe iets definitiefs te beslissen. Verder lijkt een
goed gesprek met de ouders ook zeer belangrijk.
6. Varia
• Nieuwe brochure kinderopvang
Deze brochures worden heel vaak gevraagd en worden ook meegegeven aan de nieuwe
inwoners. Elk initiatief zal zijn eigen informatie kunnen controleren en eventuele
wijzigingen per mail kunnen doorgeven. In september moet deze brochure klaar zijn.
Stijn Lauwers wil zoals vorig jaar de brochure ook controleren op correcte terminologie.
• Pakket geboortes
Als FairTradeGemeente neemt De Pinte deel aan de Schone Kleren Campagne. In dat kader
wordt nu ook een hemdje voor de boorlingen aan de ouders gegeven.
• Jeugdwerkbeleidsplan
Om de 3 jaar wordt het jeugdwerkbeleidsplan aangepast. Ideeën, opmerkingen of tips ter
verbetering kunnen doorgemaild worden naar Annemieke Pieters.
7. Vastleggen volgende vergadering
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 18 november 2010 om 19u30.

Einde van de vergadering: 20u50

