
Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning en het  

Huis van het Kind: 30 januari 2018 
 

 

 

 

Aanwezigheden en verontschuldigingen: zie aanwezigheidslijst in bijlage.  

Agenda: 

 Goedkeuring vorig verslag  

 Vormingen 

 Kinderopvang 

 Huis van het Kind 

 Varia 
 
1. Goedkeuring vorig verslag d.d. 24.10.2017 

Goedgekeurd zonder opmerkingen.  
 

2. Vormingen 
 

a) Evaluatie brandbestrijding 

o Er is door de kinderopvang een vorming rond brandbestrijding gevolgd. De reacties 

waren als volgt; 

 Iedereen vond het een zinvolle en leerrijke vorming, nuttig dat je dit praktisch 

kon ervaren en zo echt geoefend hebt.  

 Iedereen vond het ook goed dat de vorming zo specifiek was afgestemd op 

kinderopvang. Zo leerde men bijvoorbeeld wat reacties van kinderen zijn bij 

brand zodat ze op de juiste plaatsen gaan zoeken.  

 De lesgever, Mario was een aangename man en gaf de lessen op een boeiende 

manier.  

o Aandachtspunt naar volgende keer: 

 De theorie die eerst gegeven werd is erg nuttig. Hier zou men graag een kopie 

van de slides van krijgen of deze doorgestuurd krijgen via mail. Zo kan men de 

vorming regelmatig opfrissen en deze correct door geven aan collega’s.  

o Attest van deze vorming is 2 jaar geldig, dus het moet regelmatig vernieuwd worden. Je 

doet het ook best met meerder collega’s van de opvang zodat niet alleen één persoon 

dit kent.  

o Joanna gaf ook mee dat wanneer je zelfstandige bent met een BTW nummer je via je 

KMO 40% van kostprijs terugkrijgt.  

 

b) Zindelijkheidstraining  
o Er werd in mei 2017 een vorming georganiseerd voor ouders van instappers in de Sint-

Ludgardis Openluchtschool. 
o Tijdens het scholenoverleg werd de interesse afgetoetst om opnieuw een vorming te 

organiseren in een andere school. 
o Op dinsdag 22 mei 2018 zal in de Burgemeester Marnixschool een vorming ‘Alles over 

het potje’ plaatsvinden door Marjan Claes. 

http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/Aanwezigheidslijst%2020180130.pdf


o De scholen zullen een brief vanuit het Huis van het Kind verspreiden naar alles ouders 
met instappers in september. Uiteraard mag u geïnteresseerden vanuit uw werkveld 
ook doorsturen. 

o Ondertussen is er een werkgroep rond dit thema gestart om een visietekst uit te 
schrijven. U vindt het verslag van deze vergadering in bijlage. 
 

c) Mee zorgen voor je kleinkinderen  
o Vorming van de Opvoedingswinkel op maandag 26 februari om 20u00 in het kasteel 

van Schoten.  
o Brochures van de opvoedingswinkel zijn uitgedeeld.  

 
3. Kinderopvang 

a) Advies Het Vlindertje  
o Vanuit het LOKO moet men goedkeuring geven voor de verhuis van Het Vlindertje van 

de Korte Kopstraat 59 naar Gasketelplein 2.  
o Uit capaciteitsonderzoek blijkt dat er in centrum Schoten nog nood is aan opvang.  
o De adviesraad heeft geen bezwaar en geeft positief advies aan Het Vlindertje voor de 

verhuis van de Korte Kopstraat 59 naar Gasketelplein 2. 
 

b) Boekje kinderopvang  
o Het boekje kinderopvang is dringend aan vernieuwing toe want er zijn een aantal 

gegevens opnieuw gewijzigd. 
o Vanaf heden zal de brochure door onze communicatiedienst worden opgemaakt. Annick 

zal nog alle info verzamelen. 
o De basisscholen zullen hier niet in worden opgenomen. Hier bekijken we of er een aparte 

folder voor komt. 
o Alle recente informatie kan iedereen wel steeds terug vinden op de website van de 

gemeente.  
o Het resultaat wordt jullie bezorgd wanneer het klaar is.  

 
4. Huis van het Kind 

a) Uitbreiding Peuters in Actie  
o Vorige vergadering werden de data van de Peuters in Actie doorgegeven maar die bleken 

niet helemaal correct omdat de CM niet voor alle data lesgevers kon voorzien. De 
correcte data zijn: 

 14/03 
 15/05 
 17/10 
 13/11 
 12/12 

o Er kan via www.schoten.be/peutersinactie rechtstreeks worden ingeschreven en hier 
vind je ook alle andere nodige informatie.  

o Helaas blijft de promotie in de vorm van flyers voorlopig uit. 
 

b)  Speel-o-theek  
o Enkele maanden geleden contacteerde een vrijwilligster van de speel-o-theek de Foliant 

(Borgerhout) ons. Zij waren op zoek naar een nieuwe locatie liefst in Schoten. 
o Er was de mogelijkheid hen naar de Gelmelenbib te verhuizen maar aangezien de werken 

daar in september van start gaan en zij nog 1,5 jaar in hun oude locatie kunnen blijven, 
bleek dat niet langer een optie. 

o We zijn dus nog steeds op zoek naar een locatie die toegankelijk is voor ouders. 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/20180109_verslag%20project%20zindelijkheid.pdf
http://www.schoten.be/peutersinactie


 Enkele suggesties: de openbare bibliotheek van Schoten, kerken, … Alle andere 
suggesties zijn nog steeds welkom.  

o De Foliant liet verstaan ook te willen participeren in de vrijetijdspas.  
o Een aantal opmerkingen uit de raad zijn: 

 Is er behoefte en/of vraag naar? Er is in Schoten een speel-o-theek geweest 
maar hier was niet genoeg vraag naar.  

 Appel & Ei ziet wel regelmatig gezinnen met kinderen maar dit is erg variabel. 
 De algemene tendens is wel dat er vaker eens een gezelschapsspel terug wordt 

gespeeld, maar daarom worden deze niet uit de speel-o-theek gehaald.  
 Ervaring leert dat gezinnen met een andere culturele achtergrond onze 

spelcultuur niet kennen. Anderzijds horen we ook dat ze het ‘vies’ vinden dat 
andere kinderen al met dit speelgoed gespeeld hebben.  

 Ook in Borgerhout merken ze dit op. Ouders zien het als een babysit. 
 De speel-o-theek zou kunnen gebruikt worden door scholen, 

kinderdagverblijven, Grabbelpas, enz. Dit is zeker een optie en wordt bekeken.  
 In Brasschaat is er de speel-o-theek de Schatkist. Hier gaan we informatie 

inwinnen.  
 

c) Meerjarenplanning  

o In de aanloop naar volgende verkiezingen moeten we nadenken over naar waar we 

naartoe willen met Huis van het Kind. Welke doelen willen we voorop stellen? 

o Wie er interesse heeft om in een werkgroep hierover te stappen mag mailen naar 

ivan.dierckx@schoten.be. 

o In bijlage de roadmap die voor de Huizen van het Kind zijn opgesteld. 

 
5. Varia 

 Zoektocht KIOS medewerkers:  
o KIOS is nog steeds op zoek naar medewerkers voor de voor- en naschoolse opvang. 
o Geïnteresseerden mogen hun vragen richten naar ivan.dierckx@schoten.be. 

 
 Erkenningsreglement:  

o Er wordt een nieuw algemeen erkenningsreglement opgemaakt.  
o Van kracht vanaf 1 januari 2019. 
o Hierin wordt aangegeven welk type vereniging bij welke adviesraad zich moet 

aansluiten en hier dus de nodige regels rond subsidies kan bemachtigen. 
o Meer info in bijlage.  

 
 Receptie/vorming adviesraad:  

o We organiseren opnieuw een receptie met aansluitende vorming voor alle leden van 
de adviesraad in het najaar van 2018. Later meer concreet nieuws. 

 
 Voorzitterschap Katrien: 

o Katrien meldt ons dat ze op het einde van het jaar het voorzitterschap zal overdragen 
aan iemand anders.  

o Hierbij dus een warme oproep voor een opvolger of opvolgster voor 2019. 
 

 De inclusieve speeltuin in het park van Schoten: 
o De speeltuin in het park zal worden uitgebreid zodat ook mensen met een beperking 

hier toegang tot hebben.   

mailto:ivan.dierckx@schoten.be
http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/Roadmap%20Huis_vh_kind.pdf
mailto:ivan.dierckx@schoten.be
http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/Erkenningsreglement.pdf


o De schommel zou worden aangepast. Er zou een groot speeltoestel komen voor 
kleine kinderen en voor kinderen met een beperking maar ook voor alle andere 
kinderen. Het is de bedoeling een inclusief verhaal te maken en geen wij-zij verhaal.  

o Ook in de kindergemeenteraad waren ze hier heel enthousiast over. 
o We willen deze speeltuin heropenen tijdens de week van de opvoeding. 

 
 Infosessie over wasbare luiers in Het Vlindertje: 

o Op 20 februari 2018 van 20u tot 22u organiseert het KDV Het Vlindertje een 
infosessie over wasbare luiers. Deze vind plaats op Gasketelplein 2, 2900 Schoten en 
is gratis. Bij interesse moet je inschrijven via info@kleinspook.be. 
 

 EHBO vorming: 
o Het Vlindertje biedt dit aan en stelt dit ook open voor andere. Dit jaar zal dit 

waarschijnlijk doorgaan in november. Wanneer hier een datum voor vast staat laten 
we dit weten. 

o Op woensdag 24 februari 2018 van 9u tot 12u kan je deze EHBO ook volgen op de 
Donksesteenweg 226, 2930 Brasschaat. Prijs is €30 per deelname. Voor meer 
informatie en inschrijven kan je terecht bij Nadine Doms via 
nadine.doms@hotmail.com – 0496/92.35.56.  

 
 Doel van LOKO: 

o Veel verschillenden partners samen brengen blijft belangrijk om verschillende visies 
en meningen op tafel te krijgen. Er blijven 3 LOKO vergaderingen per jaar. 

o Bij specifieke thema’s worden er werkgroepen opgesteld zoals er nu één loopt rond 
de visietekst zindelijkheid.  

o LOKO gaat niet alleen over kinderopvang.  
 

 Promomateriaal Huis van het Kind: 
o De kleine doosjes die ze hadden gekregen zijn allemaal op. 
o Het promomateriaal was voor de bekendheid van huis van het Kind te krijgen. We 

vragen ons af of het concept en doel van Huis van het Kind niet reeds gekend is.  
 Vrijwilligster geeft wel mee dat ze merken dat de link of het doorverwijzen 

naar andere organisaties wel veel vlotter verloopt door het Huis van het Kind. 
o Er worden nieuwe doosjes bezorgd aan Kind & Preventie 

 
 Ratten: 

o Bij een van de kinderdagverblijven zitten er ratten in de tuinen. 
o Ze belden hiervoor naar de dienst der werken maar zij komen enkel bij openbare 

plaatsen iets doen aan de ratten.  
o Vergif kunnen we niet gooien er spelen nog kinderen in die tuin. Het zijn vooral de 

uitwerpselen die een probleem vormen wanneer de kinderen buiten spelen.  
o Men kan samenwerken met de buren om een privé bedrijf te laten komen en de 

kosten zo te delen.  
o De jeugddienst neemt terug contact op met de dienst der werken. 

 
 Het water van de pap niet meer opwarmen:  

o Het klopt dat pap niet meer warm moet zijn en dat kamertemperatuur ook goed is. 
Maar wat met de voedselinspectie en Kind en Gezin. 

o Volgens de voedselinspectie zouden de flesjes met water in de koelkast bewaard 
moeten worden.  

o Oplossing kan zijn dat je de flesjes in tasjes van de kinderen laat of in hun persoonlijk 
kastje als je hierover beschikt en er plaats voor is.  

mailto:info@kleinspook.be
mailto:nadine.doms@hotmail.com


o We nemen contact op met Kind en Gezin en de voedselinspectie en we volgen dit 
verder op.  
 

 Gezinsbond wil weer terug naar de jonge gezinnen: 
o Ze merken dat ze met een ouder bestuur zitten en minder voeling krijgen met jonge 

gezinnen. Hier willen ze aan werken door volgende acties te gaan bekijken en 
mogelijk op poten te zetten. Dit zijn nog ruwe ideetjes die verder moeten worden 
uitgewerkt. Ze zijn hiervoor op zoek naar partners.  

 Vormingen EHBO voor ouders. 
 Vorming babygebaren. 
 Een babybabbel starten. Ze beseffen dat ze hier in het vaarwater van het 

mamacafé komen maar zouden het zo willen vorm geven dat ze ouders 
samenbrengen in hun eigen huis. Hier zou een samenwerking met het 
mamacafé starten. 

 Een geboortefeest. Ze weten nog niet hoe dit er zal uitzien maar een 
voorbeeld is dat sommige gemeente bomen planten voor nieuwe geboortes 
of een soort verwen dag voor ouders, enz.  

 
 3 jaar mamacafé 

o Elke, de vroedvrouw die mee het mamacafé oprichtte heeft een interview gehad en 
er zal iets over verschijnen in de Info Schoten.  

o Wat nieuw is dat er nu telkens ook enkele studenten van Pedagogie van het Jonge 
Kind van Karel de Grote-Hogeschool aanwezig zijn en zij voorzien telkens informatie 
over een onderwerp dat de ouders aanhalen. Bijvoorbeeld over babymassage, 
gezonde voeding, enz. Deze studenten kijken ook hoe we de toegankelijkheid van het 
mamacafé kunnen gaan vergroten.  

o Er was ook nog vraag naar flyers en/of affiches van het mamacafé. Deze zijn nog ter 
beschikking op de jeugddienst en kunnen daar opgehaald worden of verstuurd 
worden. Gelieve uw vraag te melden naar annick.degreve@schoten.be. 
 

 P.E.T. 
o Parent Effectiveness Training is en trainingsprogramma gecreëerd door Thomas 

Gorden. Deze cursus wordt al in vele landen waaronder Nederland gegeven maar in 
België is het nog niet actief. In bijlage meer informatie over het programma. 

o We willen hier graag weten of hier interesse is in een vrijblijvende sessie.  
 Het Vlindertje en Boembabeloe gaven reeds aan interesse te hebben en 

stellen graag hun locatie ter beschikking.  
 We werken dit verder uit voor professionals.  

 

 DCD (Developmental Coordination Disorder) 

o Monique Van Den Bogaert had nog een folder bij over DCD. Deze vind je in bijlage. 

 
 Begroting 2018 Huis van het Kind.  

o Meer info in bijlage. 
 
Voor verslag, 
 

Annick Degrève 
Projectmedewerker jeugddienst 
 

Janne Van Geel 
Stagiaire jeugddienst   

mailto:annick.degreve@schoten.be
http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/P.E.T_.pdf
http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/DCD.pdf
http://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/Begroting%202018%20HvhK.pdf

