
VERSLAG VERGADERING LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG AVELGEM   21 april 2015 

 
Aanwezig : Eddy Vanhuysse, zelfstandig kinderdagverblijf Pinokkio, voorzitter LOK 

Isabelle Forêt , zelfstandig kinderdagverblijf 
Julie Verstraete, basisschool De Toekomst 
Annicq Verschuere, Schepen van welzijn 
Sandra Platteau, Sp.a 
Lieve Kindt, CD&V 
Lindsey Debu, kinderopvang Zonnetje 
Franciska Pottie, maatschappelijk werker OCMW(project kinderarmoede) 
Ann Schellaert, diensthoofd sociale dienstverlening OCMW 
 

Verontschuldigd : Trees Vandeputte, Christine Debeurme, Tom Beunens, Eddy Raepsaet, 
Nancy Vandenbrouck, Brecht Dutillieux, Marc Deweer, Els Maenhout  
 

 
Overlopen vorig verslag. 

Geen opmerkingen. 

Vraag naar organiseren vorming vanuit het LOK(Isabelle Foret) 

Er blijkt vooral vraag te zijn naar de vorming ‘Levensreddend handelen bij kinderen’. 
Verantwoordelijken en kinderbegeleiders moeten een attest van kennis van levensreddend handelen 
bij kinderen hebben. Dit attest is slechts 3 jaar geldig. 

In principe kan de organisatie vanuit het LOK gebeuren(betaling cursist, uitnodigingen, lokaal,…) 

De doelgroep bestaat uit: de leden van het LOK, alle kinderopvanginitiatieven en de scholen. 

Voorstel tijdstip: zaterdagvoormiddag 

Er zijn verschillende organisaties die deze cursus organiseren. De voorkeur gaat uit naar de cursus 
van VIVES Roeselare. Eddy zal de coördinaten doorgeven aan Ann. Ann zal alle nodige informatie 
verzamelen zodat er op de volgende vergadering eventueel een definitieve datum kan vastgelegd 
worden. 

Kinderdagverblijf Biebelebontseberg is verhuisd naar de Kortrijkstraat 7-9, naast de buitenschoolse 
opvang( Els Maenhout) 
OK 
 
Kinderarmoedeproject ZOHRA: stand van zaken(Franciska) 

ZOHRA is door de jaren heen geëvolueerd van een project specifiek voor ouderen en 
hulpbehoevenden naar een project dat zich ook richt naar maatschappelijk kwetsbare gezinnen en 
kinderen in armoede. 



Momenteel werden in samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen 2 nieuwe 
projecten uitgewerkt. 

De pamperbank: 

Op 5 mei 2015 start ZOHRA de Pamperbank in Avelgem op. 

Wie luiers wil schenken, kan dit doen in één van de inzamelpunten van de Pamperbank: 

• Kinderdagverblijf Pinokkio, Doorniksesteenweg 511, Bossuit 
• Vrije Kleuterschool Bossuit, Doorniksesteenweg 557, Bossuit 
• Sint-Jan Berchmans Basisschool Outrijve, Moerbeekstraat 3, Outrijve 
• Sociaal Huis, Leopoldstraat 66, Avelgem 
• Sint-Jan Berchmans Basisschool Avelgem, Kloosterstraat 1, Avelgem 
• Basisschool De Toekomst, Kerkhofstraat 51, Avelgem  
• Spikkerelle, Scheldelaan 6 , Avelgem 
• Bond Moyson, Doorniksesteenweg 66, Avelgem 
• Kind en Gezin, Kasteelstraat 5, Avelgem 
• ‘t Schoolke Rugge, Ruggestraat 39, Avelgem 
• Sint-Jan Berchmans Basisschool Kerkhove, Sint-Amandswijk 34b, Kerkhove 

 
Heb je zelf geen luiers op overschot maar wil je toch je steentje bijdragen? Dan kun je een 
Pamperkaart aankopen bij ZOHRA voor € 5. Hiermee koopt de Pamperbank dan luiers aan. 

De Babbelhoek:  

Op 6 mei starten we voor de 1ste maal met De Babbelhoek, onze ontmoeting voor ouders met jonge 
kinderen. Deze ontmoeting zal doorgaan de 1ste en 3de woensdag van de maand, de eerste 
maanden zal dit in de namiddag doorgaan. De kinderen zijn ook welkom, we zullen telkens proberen 
te zorgen voor wat animatie, in de vorm van knutselactiviteitjes en zo. 

De ontmoeting zal doorgaan in het Sociaal Huis. 

De doelgroep bestaat uit kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Ken je mensen die tot deze 
doelgroep behoren, spreek hen gerust eens aan over De Babbelhoek.  

Francsika zal nog extra flyers en affiches bezorgen aan de leden van het LOK. 

 

Werkgroep Kind en Gezin: stand van zaken(Eddy Vanhuysse) 

Voorlopig nog geen reactie gekomen van Kind en Gezin. Eddy volgt dit verder op. 

 

Individueel verminderd tarief kinderopvang vanaf 1 mei 2015 

Vanaf 1 mei 2015 is het standaardminimumtarief 5 euro. Al wie daaronder valt komt best naar het 
OCMW voor een sociaal onderzoek.  



De uitwerking van de nieuwe regelgeving is op dit ogenblik nog niet duidelijk. 

Vraag naar kinderopvang vanaf 6.00 uur en mogelijkheid tot weekendopvang in de 
(inkomensgerelateerde) kinderopvang 

Aangezien er geen subsidies meer zijn voor weekendopvang werd dit afgeschaft. Sommige 
opvanginitiatieven zijn wel al open om 6u15. 

 
Varia. 

• Kennisgeving nieuwe kinderopvang: Verhulst Ann, Kaphoekstraat 16, Avelgem 
• Gezocht: kinderdagverblijven voor gezond project LOGO(Ann zal documentatie doormailen) 
• Ter info: folder Sociaal Huis 

 

Datum volgend LOK. 

Dinsdag 20 oktober 2015 om 19u30 in het Sociaal Huis. 


