
Opgemaakt door Sofie Wouters, 29/11/2016 
 
 

LOK - Lokaal Overleg Kinderopvang Berlaar 

Verslag vergadering d.d. 28 november 2016  
in de vergaderzaal Markt 3 

 
Aanwezig:   Gerd Vervliet, voorzitter LOK 
   Suzy Put, Schepen van Jeugd en Gezin 
   Sofie Wouters, coördinator BKO Roefels + secretaris LOK 
   Ilse Cleirbaut, Wolkewietje Extra  

Hilde Breugelmans, Landelijke Kinderopvang dienst Opvanggezinnen 
Nancy Vertommen, Kinderopvangdienst Mut de Muis 
Sabine Arras, BSBO De Balderschool 

   Johan Sels, Ouderraad VBS Berlaar 
Willy Beullens, Partijafgevaardigde CD&V 

   Liesbeth Ceulemans, afgevaardigde S.pa 
   Rita Scheers, Kind en Preventie 
     
Verontschuldigd :  Mieke Ceulemans, De Kleine Lotus 

Tom Claes, Gesubsidieerde Vrije Basisschool 
Hilde Ceulemans, VZW Tarag 
Eveline Van de Vyvere, dienst vrije tijd 

 
Afwezig:    Wim Kelber, Wolkewietje kinderdagverblijf 

Tilly Lembrechts, Partijafgevaardigde N-VA  
Nancy Ceulemans, partijafgevaardigde SamBA 

   Kristine Garcia, partijafgevaardigde Groen! 
Chris Somers, Partijafgevaardigde Vlaams Belang 

 
     
 
Start: 19.30 uur    

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 30.05.2016 
Het verslag wordt goedgekeurd.  

2. Brochure LOK 
De brochure wordt jaarlijks geüpdate. Sofie stuurt hier een mail voor rond. Daarnaast geven leden ook zelf 
aanpassingen door. Leden die niet reageren, kunnen verder nagekeken worden via de site van Kind&Gezin.  
De brochure wordt op de gemeentelijke website gezet. Marianne Mertens (dienst burgerzaken) verdeelt de 
brochure aan nieuwe ouders of inwoners van Berlaar. De brochure wordt ook verspreid door de 
opvanginitiatieven of diensten zoals Kind en Preventie. 

De leden vragen zich af of de brochure zijn doelt niet mist?  

De brochure zal bij dit verslag worden gevoegd zodat iedereen deze kritisch kan bekijken en beoordelen. 
Bemerkingen of suggesties mogen altijd naar Sofie worden gemaild. Er zal getracht worden om in 2017 een 
nieuwe, frissere versie te maken.  
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3. Toekomstvisie gezinsopvang 
Agendapunt geagendeerd door Wim Kelber welke afwezig was op de vergadering van 28 november.  

Het aantal onthaalouders vermindert. Hun (financiële) toekomst is soms onzeker. Ze krijgen maar gegarandeerd 
inkomen van de aanwezig kinderen. Bestuur zou samen met de opvanginitiatieven moeten bekijken wat de 
toekomst is.  

4. Benchmark LOK andere gemeenten 
Sofie heeft op maandag 24 oktober de vorming Vitaminen voor het LOK gevolgd bij VVSG. Hierop waren 
verschillende gemeenten aanwezig. De meesten haalden aan dat het adviesorgaan weinig innovatief is. 

Tips vanuit de vorming en de leden: 

 Werk met en rond een jaardoelstelling 
 Richt een stuurgroep op met kernleden en werkgroepen met leden met dezelfde doelgroep (werkgroep 

0-3 jaar, werkgroep 3-12 jaar, …) 
 Plan vormingen voor je leden 
 Voorzie wat lekkers om te knabbelen en te drinken 

Conclusie: 

 LOK Berlaar start in 2017 met het jaarthema Gezondheid van lichaam en geest.  
Doel is om alle verschillende initiatieven rond hetzelfde te laten werken, om ouders te sensibiliseren, om 
tips te geven, om … 

 Leden zoeken een vorming rond gezondheid, gezonde voeding, (Hoe de visie rond gezondheid 
overbrengen aan je doelpubliek?) tegen de volgende LOK vergadering. Sofie zal deze dan boeken. 

 Artikel / foto publiceren in Kiosk. Ilse wilde alvast starten met een gezonde toast op het nieuwe jaar. 
Foto’s en tekst mogen naar Sofie worden gemaild.  

 Resultaten van het vormingsjaar bekend maken aan inwoners, bijvoorbeeld op infoavond voor ouders 
 Infoavond voor ouders zoeken rond het jaarthema? 

 

5. Schriftelijke vragen van de gemeente 
De toekomst van de gemeentelijke activiteit rond het geboortebos. 

Het geboortebos bevindt zich naast bloemen Mariën. 1x per jaar mogen de kindjes geboren in het jaar ervoor een 
boom planten. Hierbij wordt een bord met alle namen van alle kindjes geboren in dat jaar gezet. Dit jaar waren er 
87 gezinnen uitgenodigd, waarvan er maar 7 aanwezig waren.  

Suzy vraagt tips, bedenkingen om de activiteit opnieuw aantrekkelijker te maken voor de jonge ouders. 

 Tijdstip wijzigen van oktober naar het voorjaar (mei of juni) 
 Uur verplaatsen naar 14uur of 15 uur (na dutje) 
 Dag verzetten van zaterdag naar zondag? 
 Communicatie uitbreiden: opvanginitiatieven op de hoogte brengen, op website plaatsen 
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Ideeën om meer gezinnen aan te trekken: 

 Vroeger kregen de ouders een boompje mee naar huis om daar te planten. 
 Wandeling aan het evenement koppelen 
 Receptie met hapje en drankje op het einde 
 Andere locatie voor receptie: BKO-lokalen? 

6. Toekomst LOK: theorie versus praktijk  
Tijdens de vorige vergadering van 30 mei werd er een rondje rond de tafel gehouden met de vraag Wat verlang jij 
van het LOK? De kernwoorden die hieruit kwamen waren informatie, steun, samenwerking, vorming en 
uitwisseling.  

Het was teleurstellend om een paar weken nadien te vernemen dat BKO De Kikker een tweede vestiging zou 
openen op het terrein van basisschool Heilig Hart van Maria te Misstraat. Sofie vernam dit nieuws via een 
begeleidster van Roefels wiens kinderen naar die school gaan.  

De begeleidende brief voor de ouders maakte dan ook nog de vergelijking met Roefels door zich te profileren als 
ietsjes duurder, maar wel inclusief een gezond vieruurtje en drankje.  

De theorie aan de hand van het rondje op de LOK vergadering staat lijnrecht tegenover de praktijk. Sofie vindt 
het spijtig dat dit niet op het LOK werd gemeld. Zijzelf kreeg vragen van ouders voor meer informatie, of ouders 
die dachten dat het over Roefels ging. Noch Tarag, noch de directie van de afdeling in de Misstraat of de afdeling 
in de Pastorijstraat hebben de gemeente of Roefels gecontacteerd.  

Sofie wil wel benadrukken dat zij Roefels en De Kikker helemaal niet als concurrenten beschouwt, maar als twee 
verschillende soorten buitenschoolse kinderopvang. Waarom kon er dan niet meer uitwisseling of samenwerking 
zijn?  

Hopelijk slaan we allemaal in 2017 een nieuwe open weg in. 

7. Volgende infoavond: Bodymap 13 december  
Tot nu toe zijn er 70 personen ingeschreven! Sofie nodigt iedereen nog van harte uit om deel te nemen aan de 
infoavond of om de infoavond te verspreiden. 

8. Evaluatie vrijwilligersfeest  
Er waren vanuit het LOK 4 aanwezigen die het vrijwilligersfeest als positief ervaarden. Het was fijn dat de 
burgemeester de vrijwilligers in de bloemetjes zette met zijn toespraak. Spijs en drank werden goed bevonden en 
de band was helemaal OK! 

9. Voorstelling opvoedcoach Anke Muller 
Anke heeft zich verontschuldigd wegens ziekte.  
Zij komt zich graag voorstellen op een volgende vergadering van het LOK. 

10. Mozaïek decreet: wijzigingen voor kinderopvang 
Agendapunt geagendeerd door Wim Kelber welke afwezig was op de vergadering van 28 november.  
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11. Septemberverklaring Vlaamse regering 
Agendapunt geagendeerd door Wim Kelber welke afwezig was op de vergadering van 28 november.  

12. Opleiding 2017: levensreddend handelen 
Voor kinderverzorgsters en begeleiders is het verplicht om de drie jaar een opleiding rond levensreddend 
handelen te volgen. Via de site van Kind&Gezin kan je de erkende vormingscentra opzoeken en boeken.  

13. Varia  
Vicky Boelens (OCMW Berlaar) zal een volgende LOK-vergadering een stand van zaken geven over het Huis 
van het Kind.  

14. Vastlegging datum volgend LOK 
Er zal een Doodle rondgestuurd worden om een volgende vergadering af te spreken.  

 
 

Einde: 21.20u  
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