
VERSLAG VERGADERING LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG AVELGEM   18/04/2017 

 
Aanwezig : Eddy Vanhuysse, zelfstandig kinderdagverblijf Pinokkio, voorzitter LOK 

Isabelle Forêt , zelfstandig kinderdagverblijf 
Tine Vermeersch, stafmedewerker kinderopvang h-hart 
Steven Verplancke, basisschool De Toekomst 
Lieve Kindt, CD&V 
Annicq Verschuere, schepen welzijn 
Christine Debeurme, secretaris OCMW Avelgem 
Franciska Pottie, maatschappelijk werker OCMW(project kinderarmoede) 
Ann Schellaert, diensthoofd sociale dienstverlening OCMW 
 

Verontschuldigd : Trees Vandeputte, voorzitter OCMW Avelgem 
Rebecca, jeugddienst Avelgem 
Ann Verhulst, kinderopvang KAV 
Mark Deweer, directeur SJBB Kerkhove en Outrijve 
Sandra Platteau, Sp.a 

 
Overlopen vorig verslag. 
Geen opmerkingen. 

Cursus ‘levensreddend handelen baby – kind’(VIVES Roeselare) 
De cursus ging door op zaterdag 28/01/2017. Er waren 17 inschrijvingen. Vijftien personen 
konden deelnemen aan de cursus, twee personen werden op de wachtlijst geplaatst. 
Lesgever was opnieuw Rik Vanmaele. De groep bestond uit 8 onthaalouders en 7 
jeugdmonitoren. 
Er wordt voorgesteld om de cursus jaarlijks te herhalen. 

Vorming "Brandveiligheid in de kinderopvang" - BRAVO 
De vorming ging door op zaterdag 11/03/2017 in het Sociaal Huis. 
Er was een zeer lage opkomst, namelijk 5 onthaalouders. De aanwezigen waren positief over 
de vorming. Er was ook een rookhuis aanwezig. 
We wachten om de vorming opnieuw in te richten tot er een vraag komt vanuit het LOK. 
 
"Dag van de onthaalouder/kinderopvang” 
Vorig jaar werd er een bedankingskaartje verstuurd naar alle opvanginitiatieven van 
Avelgem voor de "Dag van de onthaalouder/kinderopvang”. 
We stellen voor om dit jaar opnieuw een kaartje te versturen in de week van 12/10. 
 

Folder + website Kinderopvang in Avelgem 
De folder wordt samen overlopen. Het valt op dat er heel wat kinderopvanginitiatieven 
onlangs gestopt zijn(in totaal 7). Er kwam slechts 1 nieuw kinderopvanginitiatief bij.  



De aanwezigen schrijven dit toe aan de strenge regels die er zijn voor het uitbaten van een 
kinderopvanginitiatief. 

De nieuwe folder wordt binnenkort gedrukt. Op de nieuwe folder zal vermeld worden dat de 
“meest recente info op www.avelgem.be/kinderopvang” te vinden is. 

PAMPERBANK 

• Aantal pakketjes maandelijks verdeeld : 
Febr ’17 : 29 pakketjes voor 14 gezinnen,  maart : 19 pakketjes voor 12 gezinnen 

• Pamperinzameling 
Tot nu werden in  2017  1345  luiers ingezameld. 

• Het inzamelpunt “slagerij Witdouck” zal stopgezet worden. De box stond er 11 
maanden. In het totaal zijn er dan 11 inzamelpunten. 
 

DE BABBELHOEK  

• Intussen is er al 45 keer een Babbelhoek doorgegaan 
• We werken outreachend met de babbelhoek. Op 15 maart zijn we naar Spikkerelle 

geweest om een kinderfilm Robinson Crusoe  te bekijken. De thuisblijvers konden 
buiten genieten van een voorleesverhaal. Alle aanwezige kinderen kozen een eigen 
boek om thuis (te laten) lezen.  

• Tijdens de Babbelhoek proberen we de mensen door  te verwijzen, bv voor een 
fietscursus, UiTPAS,  ZOHRA-activiteiten zoals voorleesproject, kookactiviteit 

• Het blijft nodig om de mensen persoonlijk (of telefonisch) aan te spreken om naar de 
Babbelhoek te komen.  

 
ERKENNING HUIS VAN HET KIND 

• Werkgroep mobiliteit (toegankelijkheid) rond vrijetijdsbesteding 
- De werkgroep is al 3 maal doorgegaan, op 29/11,  24/01 en 20/3. Aanwezigen: An 

Demets, Marc Deweer (verontschuldigd), Kristl Lambert, Rebecca Dehaene, Isabelle 
Dispersyn, Natascha Degroote,, LOGO Leieland, Franciska en Veerle. 

- Belangrijkste punten: 
 Niet-deelname aan de speelpleinwerking heeft niet alleen te maken met 

mobiliteit, maar ook met toegankelijkheid en toeleiding. Daarom willen we 
werken op beide sporen. 

 Idee:  
o De eerste woensdag van de paasvakantie  (05/04 – 14.00-16.00)  is er een 

kleinschalig opendeurmoment in Kerkhove, waarbij  6 ouders en hun kinderen 
kennis  gemaakt hebben met de werking van het speelplein. Hiervan hebben 
drie ouders  hun kinderen gestuurd.  Er waren verschillende ouders 
geïnteresseerd ook naar de zomervakantie toe. Hier kunnen we  in totaal 22 
gezinnen over aanspreken.  

http://www.avelgem.be/kinderopvang


o We richten ons  tot die gezinnen die recht hebben op een verminderd tarief 
binnen de UiTPAS.  

o We zijn eerst met de ouders naar Spikkerelle gegaan voor de algemene uitleg, 
financiële zaken,… Zo leerden de ouders ook Spikkerelle kennen, wat goed is 
omdat ze voor bepaalde zaken (vrijetijdspas)  sowieso naar Spikkerelle 
moeten. Na deze algemene uitleg gingen we dan samen met de bus naar 
Kerkhove waar we van de animatoren / jeugdwerker een rondleiding kregen. 
Ter plaatse konden de ouders met de professionele medewerker en 
hoofdanimator hun specifieke vragen bespreken (vb openstaan voor kinderen 
met een beperking e.a.). 

o Het vervoer rond  ZOHRA  wordt georganiseerd in de zin dat mensen, die 
werken/opleiding volgen en over geen vervoer beschikken, op ZOHRA beroep 
kunnen doen. Voor de tweede week van de paasvakantie was dit niet nodig. 
De organisatie en het werven van vrijwilligers voor het vervoer voor de 
zomervakantie wordt nog verder uitgewerkt.  

o Een mama was  bereid om te carpoolen voor één kindje.  
 

Varia 
• Cursus Nederlands voor anderstaligen 
• Momenteel gaat de derde cursus door en dit op maandag en 

donderdagvoormiddag. Er is geopteerd geworden om op maandag de sessie 
mondeling en op donderdag schriftelijk te laten doorgaan.  

• Verlenging samenwerkingsovereenkomst Samenlevingsopbouw. 
OCMW Avelgem verder wil inzetten op gezinsondersteuning en kinderarmoede 
via de inschakeling van een brugfiguur vanaf 1/07/2017. 

 

Datum volgend LOK. 

Dinsdag 17 oktober 2017 om 19u30 in het Sociaal Huis. 


