
VERSLAG VERGADERING LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG AVELGEM   17/04/2018 

 
Aanwezig : Isabelle Forêt , zelfstandig kinderdagverblijf 

Julie Verstraeten, basisschool De Toekomst 
Magda Vercaemst, raadslid 
Lindsay en Elke, kinderdagverblijf het Zonnetje 
Annicq Verschuere, schepen welzijn 
Franciska Pottie, maatschappelijk werker OCMW(project kinderarmoede) 
Ann Schellaert, diensthoofd sociale dienstverlening OCMW 
Christine Debeurme, secretaris OCMW Avelgem 
 

Verontschuldigd : Eddy Vanhuysse, zelfstandig kinderdagverblijf Pinokkio, voorzitter LOK 
Trees Vandeputte, voorzitter OCMW Avelgem 
Ann Verhulst, kinderopvang KAV 
Mark Deweer, directeur SJBB Kerkhove en Outrijve 
Lieve Kindt, CD&V 
Tine Vermeersch, stafmedewerker kinderopvang h-hart 
Steven Verplancke, basisschool De Toekomst 
Rebecca en Kristl, jeugddienst Avelgem 
Sandra Platteau, Sp.a 

 
Overlopen vorig verslag. 
Geen opmerkingen 
 
"Dag van de onthaalouder/kinderopvang” 
De voorbije jaren werd aan alle opvanginitiatieven een kaartje gestuurd op de ‘Dag van de 
onthaalouder’. 

Vanuit het LOK wordt er voorgesteld om dit jaar een bijeenkomst te organiseren voor alle 
onthaalouders en kinderopvanginitiatieven. We stellen voor om aansluitend op het LOK van 
16 oktober de onthaalouders en medewerkers van kinderopvanginitiatieven uit te nodigen 
voor een receptie. Isabelle, Elke en Lindsay zijn bereid om mee te werken aan de 
voorbereiding van deze bijeenkomst(uitnodiging opmaken,…). 

Het LOK zal dan doorgaan om 18u30 en de receptie zal starten om 19u30, dit alles zal 
doorgaan in het Sociaal Huis.  

Cursus ‘Levensreddend handelen bij baby’s en kinderen’ - evaluatie 
Er waren dit jaar iets minder deelnemers. 8 deelnemers in totaal, waarvan 3 personen van 
kinderopvanginitiatieven, 4 personen van scholen en 1 ouder. 

De leden van het LOK vragen of het mogelijk is om volgend jaar een EHBO 
cursus(wondzorg,..) te organiseren. Ann S zal eens navragen bij het Rode Kruis wat er 
mogelijk is. 

  



Kinderopvanginitiatieven in Avelgem(wijzigingen) 
Er is blijkbaar een nieuw opvanginitiatief, nl. ’t Sterreke, Munkkouter te Avelgem. 
 
Tine Vermeersch van H. Hart liet weten dat er momenteel een samenwerking is met de Sint-
Jan Berchmansschool voor de voor- en naschoolse opvang. 
 
Franciska deelt mee dat het aanbod van de mutualiteiten voor de opvang voor zieke 
kinderen soms te beperkt is. We merken ook dat de weg naar de mutualiteiten soms te 
weinig gekend is. De stap zetten is voor sommigen ook een probleem 
 
Project Kinderwelzijn ZOHRA: stand van zaken 
PAMPERBANK 
Er werden in totaal 3.700 luiers ingezameld. Dit zijn 800 luiers meer dan vorig jaar. Er is een 
nieuw inzamelpunt, nl. de Colruyt. Momenteel worden ongeveer 28 pakketten per maand 
bedeeld. 
 

DE BABBELHOEK  
De babbelhoek blijft verder goed gaan. We hebben gemiddeld 10 ouders en 11 kinderen. 
De deelnemers zijn enthousiast.  
 
Huis van het Kind: stand van zaken 
De Digitale netwerkkaart is momenteel beschikbaar op de website van de gemeente 
Avelgem. 

Er is opnieuw een subsidieronde voor de Huizen van het Kind. We zullen met het Huis van 
het Kind Avelgem proberen een subsidieaanvraag in te dienen. 

Vervoer speelpleinwerking: evaluatie/toekomst 
Het vervoer naar de speelpleinwerking te Kerkhove met het minibusje(Kiwanis) tijdens de 
paasvakantie is goed verlopen. We plannen een vervolg tijdens de zomervakantie. 

Varia 
• We ontvingen een publicatie: ‘Kansen voor alle kinderen’. Deze publicatie zal bij het 

verslag meegestuurd worden. 
• Franciska en Ann S gaan binnenkort naar een infomoment rond het ‘Groeipakket’. 

Meer info volgt later.  
 

Datum volgend LOK 
Dinsdag 16/10/2018 om 18u30 in het Sociaal Huis, aansluitend om 19u30 receptie voor ‘Dag 
van de onthaalouder’. 


