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’t Zonnetje + Dolfijn), Veronique De Coeyere ( Voorzitter Loko), Ann Bogaerts ( Landelijke
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Verontschuldigd:
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Kleine Prins)

1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 20-11-2014
Aanwezigen hebben het verslag goedgekeurd na volgende opmerkingen;
Sociaal tarief; procedure gewijzigd;
Personen doen een aanvraag via ticketgang online. Het Sociaal huis neemt contact op met hen
voor een sociaal onderzoek om daarna te beslissen of zij al dan niet recht hebben op een
sociaal tarief. Van zodra de beslissing gevallen is, past de dienst vrije tijd dit aan in ticketgang,
zodat de ouders als ze dan inschrijven via ticketgang onmiddellijk het sociaal tarief betalen.
Dit was technisch niet mogelijk om dit te doen vanuit het Sociaal Huis.
Men zou het systeem binnenkort evalueren.
Men maakt zeker gebruik van de mogelijkheid, alleen stelt men vast dat wanneer ze
formulieren moeten binnen brengen ze soms niet meer komen opdagen.
Sportkampen staan ook open voor mensen van buiten de gemeente en die maken er ook
gebruik van ( OCMW’ s van desbetreffende gemeentes doen dan dit sociaal onderzoek).

2. Subsidie en erkenning Huis
formulering van voorstellen

van

het

Kind;

overlopen

doelstellingen,

Op 2 juli 2015 komt er een stuurgroep samen met de vertegenwoordigers van de verplichte
diensten die de concrete uitwerking zullen plannen voor 2015-2016.
3. Stand van zaken: Organisator Gezinsopvang en groepsopvang
Het valt op dat er veel kinderbegeleiders gezinsopvang starten. Drie nieuwe starten op in
2015, alsook 1 in januari 2016. Er zal ook 1 kinderbegeleider haar werkzaamheden stopzetten.
Voor 2016 zijn er opnieuw veel plaatsen beschikbaar waardoor inwoners van buiten de
Gemeente ook geholpen kunnen worden. We maken steeds gebruik van een wachtlijst, maar

dit is meer om zelf alles te kunnen opvolgen. Ouders staan niet wachtende want ze krijgen
onmiddellijk de vrije plaatsen door.
Het nieuw decreet is in voege gegaan vanaf 1 april 2015. Ouders en kinderbegeleiders hebben
hiervoor elk een infovergadering gehad.
Zorginspectie kan op bezoek komen vanaf juni 2015, bij de gezinsopvang en groepsopvang.
Bij alle nieuw startende binnen het jaar en binnen 5 jaar bij reeds werkende kinderbegeleiders.
4. Stand van zaken: Dolfijn, Zonnetje
Sluiting Dolfijn zomervakantie: 20/07-31/07
Sluiting Zonnetje zomervakantie: 13/07-31/07
Zonnetje stelt de vraag aan het OCMW om ook mensen uit de voorrangsgroepen (
alleenstaanden, mensen met laag inkomen, ..) ook naar hen door te sturen, gezien zij
daarvoor plaatsen zullen vrijhouden in de toekomst. Dit In relatie met populatie ( aantal
kansarme gezinnen ligt dan ook lager).
5. Stand van zaken: Stekelbees, een vooruitblik op de zomer
Hoge bezetting, vooral op dinsdag boven de 100 kinderen.
Is nog niet de maximale toegestane capaciteit maar men dient hier wel over te waken.
Nieuwsbrief naar de ouders is verzonden voor zomervakantie met vraag om zeker op voorhand
in te schrijven. Dit omdat er soms kinderen zonder verwittigen aan de deur staan.
Dit kan niet in functie van aantal kinderbegeleider en het materiaal.
Online inschrijven is dus nodig.
Thema; zomerhuis – groene vingers en blauwe tenen – Stekelbees festival gaat door op
vrijdag 28/08 van 15:30-18:00 ( het idee komt vanuit het Loko om foto’s te nemen van de
kinderen). Fotokader op desk is al geïntroduceerd, ook af en toe worden er afgedrukt.
Ook zal een bar voorzien zijn voor de ouders, zij kunnen dan iets drinken en proeven van de
cake die de kinderen zullen maken.
In de zomervakantie kan het aantal kinderen hoog oplopen, 3de kleuterklas tot het 2de leerjaar
( zijn vaak 30 kinderen) waardoor activiteiten in 2 worden opgesplitst.
Naar volgend schooljaar weer veel inschrijvingen van peutertjes.
Intergenerationele samenwerking; 17/06/15 senioren van herfstdroom werden uitgenodigd
voor een bingo – namiddag. Reclame werd gemaakt op bewonersraad.
Koffie en gebak en voldoende ruimte is voorzien. Voor een jonge winnaar en senior is er een
prijs voorzien. 8 senioren doen mee, foto’s zullen genomen worden en gepubliceerd, alles
verloopt in samenwerking met het OCMW.
Voorlopig enkel bewoners van serviceflats, maar kan in de toekomst ook ruimer aangeboden
worden.
Amigos gebruikt de lokalen van Stekelbees niet meer in de zomer, de berging zal leeggemaakt
worden.
Enkel nog voor tweedehandbeurs van de Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang zullen de
ruimtes van Stekelbees nog gebruikt worden.
6. Stand van zaken: Amigos
Amigos zag het organisatorisch niet meer zitten om tijdens de vakantie in de ruimtes van
Stekelbees te zitten, keren daarom terug naar school.
Werken weer met v- formation, een organisatie die sportkampen organiseert.

7. Lancering nieuwe website www.speelbank.be
Speelbank.be is een online database waarop je spelactiviteiten kan opzoeken voor kinderen
van 0 tot 3 jaar. Je kan er ook zelf spelactiviteiten toevoegen en tal van leuke speeltips
vinden.
Speelbank.be is een project van steunpunt kinderopvang en van de VVSG en Diverscity.
Steunpunt kinderopvang ondersteunt alle kinderopvanginitiatieven georganiseerd door steden,
gemeenten en OCMW’s.
Iedereen die één spelactiviteit toevoegt, krijgt een toegangscode toegezonden die één jaar
geldig blijft. Zend je een spelactiviteit in met foto, dan ontvang je een toegangscode die twee
jaar geldig blijft. Ten laatste een week na je inzending ontvang je de toegangscode in je
mailbox. Voor kinderopvanginitiatieven georganiseerd door steden, gemeenten en OCMW’ s en
andere leden van steunpunt kinderopvang van de VVSG is Speelbank.be onbegrensd
toegankelijk.
Omdat de kwaliteit van de Speelbank belangrijk is worden alle inzendingen vooraf nagelezen
door een pedagoog. Zij kijkt na of de spelactiviteit, of een variatie erop, nog niet op
Speelbank.be staat en zorgt ervoor dat alle spelactiviteiten duidelijk zijn.
8. Stand van zaken opvoedingsondersteuning
Kinderhoofden vol bits en bites kreeg een nieuwe data 24/09/2015 in het Huis van het Kind.
Reclame via campagne ( fit in je hoofd) + eigen flyer ontwerp naar alle scholen digitaal.
Opvoeden in je buurt was een groot succes, er namen 74 kinderen aan deel samen met hun
begeleiding/ouders/grootouders op woensdagnamiddag tijdens de Week van de Opvoeding.
9.

Nieuws en mededelingen

Er zullen in de toekomst spelletjes aangeboden worden via de bib, gaat mee met het
bibliotheek reglement. Spelletjeskoffer zal dus aangeboden worden in de bib i.p.v. sociaal huis.
Er komt een voorstel om eventueel een spelnamiddag te organiseren om de spelen te leren
kennen vanuit de BIB.
10. Varia
Geen
11.Vastleggen volgende vergadering
7/10/2015 vroegere start namelijk om 19:30!

