
VERSLAG VERGADERING LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG AVELGEM 
                  15 OKTOBER 2013 
 
 
Aanwezig :  Eddy Vanhuysse, zelfstandig kinderdagverblijf Pinokkio, voorzitter LOK 
                     Isabelle Forêt , zelfstandig kinderdagverblijf 
                     Julie Verstraete, leerkracht basisschool De Toekomst 
                     Christa Vanleynseele, opvanginitiatief Jip en Janneke 
                     Amy Suys , kinderopvang De Toekomst   
                     Steven Verplancke, directeur basisschool De Toekomst 
                     Marc Deweer, directeur Sint-Jan Berchmans basisschool Outrijve en Kerkhove  
                     Nancy Vandenbrouck, diensthoofd jeugd en cultuur      
                     Annicq Verschuere, schepen van welzijn 
                     Sandra Platteau, gemeenteraadslid 
                     Ann Schellaert, diensthoofd sociale dienstverlening OCMW    
                     Christine Debeurme, secretaris OCMW 
 
Verontschuldigd : Tom Beunens, schepen van jeugd, Els Maenhout, stafmedewerker 
kinderopvang H. Hart Kortrijk, Ann Verhulst, kinderopvang KAV, Trees Vandeputte, 
voorzitter OCMW, Mieke Vandewaetere 
 
1.  Verslag vorige vergadering 
 
goedgekeurd 
 
2. Toetreding nieuw lid tot algemene vergadering 
 
De voorzitter heet mevrouw Amy Suys, verantwoordelijke van kinderdagverblijf De 
Toekomst(onder de koepel van Breughelkind) welkom als lid van de algemene vergadering.  
Het kinderdagverblijf beschikt over 16 opvangplaatsen.  Ondertussen werd ook een aanvraag 
ingediend om erkend te worden als Inkomensgerelateerde Kinderopvang.  
 
3. Folder kinderopvang en website Avelgem 
 
Er dienen momenteel geen wijzigingen aangebracht te worden aan de folder. 
Het LOK is akkoord om de initiatieven voor opvang van zieke kinderen in de folder op te 
nemen nl.  Reddy Teddy en Knuffel. 
 
4. Kinderclub Bieblebontseberg  Avelgem 
 
Er werd een buitenschoolse kinderopvang opgestart in de Kortrijkstraat ( in de vroegere 
gebouwen van Belfius) die uitgaat van de groep H. Hart uit Kortrijk. De communicatie 
hieromtrent is ongelukkig verlopen.  Het LOK werd niet in kennis gesteld van de opstart, de 
werkwijze en welke kinderen kunnen opgevangen worden.  Nochtans werd een 2-tal jaren 
geleden bij het verlenen van het advies voor de buitenschoolse kinderopvang afgesproken dat 
overleg zou gepleegd worden met de scholen op het ogenblik dat de buitenschoolse 
kinderopvang van start zou gaan rekening houdend met het beperkt aantal opvangplaatsen. 
De voorzitter van het LOK heeft navraag gedaan bij Kind en Gezin  welke verplichtingen 
dienen nagekomen te worden door de initiatiefnemers en over welke sanctiemogelijkheden 
het LOK eventueel beschikt bij niet naleving van deze verplichtingen. 



Tot op heden heeft hij nog geen antwoord ontvangen. 
Steven Verplancke deelt mee dat dergelijke initiatieven over een brandweerattest dienen te 
beschikken en dat bijgevolg het gemeentebestuur op de hoogte zou moeten zijn van de start 
van dit initiatief.   Schepen Annicq Verschuere zal hierover  navraag doen in het 
schepencollege. 
Blijkbaar zou het initiatief zich enkel richten tot kleuters van 3 tot 6 jaar. 
Vanuit het LOK wordt gevraagd om een brief te richten aan de Kinderclub Bieblebontseberg 
om de gebrekkige communicatie en samenwerking met het LOK aan te klagen. 
 
5. Project ‘ Huiswerkbegeleiding’ – evaluatie 
 
Het Sociaal Huis is in samenwerking met Samenlevingsopbouw een proefproject 
‘huiswerkbegeleiding’ opgestart.  De huiswerkbegeleiding richt zich tot kinderen uit 
kansarme gezinnen.   Het proefproject werd opgestart in de school van Outrijve.  Door de 
school werden 9 kinderen geselecteerd die in aanmerking kwamen voor dergelijke 
begeleiding.  Op maandagavond van 16 u15 tot 16 u45 staat een vrijwilliger van het Sociaal 
Huis in voor deze begeleiding.  De huiswerkbegeleiding gaat door in de school zelf.   
Recent werd een evaluatie gehouden van dit proefproject.  Zowel door de school ( 
leerkrachten en directie) als door de kinderen werd dit project positief geëvalueerd. 
Het proefprojet loopt ten einde in juni 2014.  Ondertussen wordt naar middelen gezocht om 
dit project te kunnen behouden en indien mogelijk uit te breiden naar de andere scholen. 
 
Daarnaast loopt er in het kader van de bestrijding van kansarmoede ook een voorleesproject 
voor kleuters  en een kookinitiatief in het Sociaal Huis.  Voor beide projecten wordt een 
beroep gedaan op vrijwilligers in samenwerking met Samenlevingsopbouw. 
 
6. Loket kinderopvang – stand van zaken 
 
In de omzendbrief van Minister Vandeurzen i.v.m de Vlaamse beleidsdoelstellingen 2014-
2019 is  sprake van een lokaal loket kinderopvang.  Ondertussen ontvingen wij nog geen 
verdere onderrichtingen.  In de meerjarenplanningen van het OCMW werd hiervoor 5000 
euro voorzien.  
 
7. Kinderzoeker 
 
Er loopt een proefproject in Heusden Zolder en blijkbaar zou dit goed lopen. 
Ondertussen werd geen verdere timing afgesproken. 
 
8. Nieuw Vlaams Decreet 
 
Vanaf 2014 gaat een Nieuw Vlaams Decreet van start ( basissubsidie voor het gebouw, IKG 
en extra subsidies). Momenteel is er weinig info over bekend.   Op 23 november heeft een 
studiedag plaats omtrent het Nieuwe Vlaamse Decreet.  De voorzitter neemt hieraan deel en 
zal eventuele nuttige info doorspelen. 
 
9.Varia 
 
-Momenteel zijn gemeente en OCMW bezig met de opmaak van de meerjarenplanning in het 
kader van de beleids- en beheerscyclus.  De meerjarenplanning wordt ook voorgelegd aan de 



adviesraden.  De leden van het LOK zullen kunnen aansluiten bij de jeugdraad.  De 
vergadering gaat door op 2 november van 10 u tot 12 u in Spikkerelle. Er volgt nog een mail. 
 
-evaluatie werking zomervakantie  
Er waren gemiddeld 52 kinderen in Outrijve aanwezig en 54 in Kerkhove. 
In het totaal namen 450 kinderen delen aan de speelpleinwerking.  50 monitoren stonden in 
voor de begeleiding.  Outrijve blijft in stijgende lijn gaan. 
 
-Mieke Vandewaetere kan nooit op dinsdagavond aanwezig zijn. 
 
Volgend LOK : dinsdag 22 april 2014 om 19 u30. 
 
Verslaggeving 
 
Christine Debeurme 
Secretaris OCMW 
 
 


