
Opgemaakt door Sofie Wouters, 02/05/2017 
 
 

LOK - Lokaal Overleg Kinderopvang Berlaar 

Verslag vergadering d.d. 26 april 2017 
in de lokalen van de buitenschoolse kinderopvang Roefels  

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

Peeters Ilse, Landelijke Kinderopvang dienst Opvanggezinnen 
Nancy Vertommen, Kinderopvangdienst Mut de Muis 

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

   Liesbeth Ceulemans, afgevaardigde S.pa 
   Rita Scheers, Kind en Preventie 
 
Verontschuldigd :  Hilde Ceulemans, VZW Tarag 

Sabine Arras, BSBO De Balderschool 
Mieke Ceulemans, De Kleine Lotus 
Tom Claes, Gesubsidieerde Vrije Basisschool 
Wim Kelber, Wolkewietje kinderdagverblijf 

 
Afwezig:    Eveline Van de Vyvere, dienst vrije tijd 

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

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

 
     
Start: 19.00 uur    

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

2. Uitbreidingsronde kinderopvang: advies toekenningscriteria 
In maart werd de informatie verspreid over de oproep vanuit Kind en Gezin voor de uitbreidingsronde van de 
groep baby’s en peuters. . In 2015 is er ook al eens zulke ronde gekomen en toen had Berlaar geen recht op trap 
2, maar enkel op trap 1. Zowel voor nieuwe plaatsen als voor omschakeling van plaatsen naar inkomenstarief 
komt Berlaar nu niet in aanmerking. Voor beiden soorten subsidies zitten wij ver boven de grens van 70% en 
vallen we dus uit de boot. De oproep wordt ook gestuurd naar de opvanginitiatieven zodat zij de kans krijgen zich 
hierop in te schrijven.  
 
Omdat de kans groot is dat er zich in de toekomst nog eens zulke uitbreidingsrondes gaan voordoen, raadt Kind 
en Gezin aan dat alle besturen criteria opstellen om zo de opvanginitiatieven te beoordelen op een concrete en 
objectieve manier. Dit in plaats van te kijken per naam, wat in het verleden al wel eens durfde te gebeuren. De 
criteria kunnen ook gebruikt worden voor als een opvanginitiatief wil starten en er hierover advies aan het LOK 
wordt gevraagd. Iemand van het bestuur (Sofie Wouters) stelt samen met de schepen en afdelingshoofd de 
criteria op die op dat moment van toepassing zijn in de gemeente.  
 
Op dit moment werden bijgevoegde criteria goedgekeurd door schepen Suzy en door  afdelingshoofd Nancy 
Roelands. De volgende stap bestaat erin dat deze criteria op het LOK worden besproken in verband met 
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opmerkingen of aanvulling. De criteria zullen aangepast worden door Sofie en via mail terug bezorgd worden aan 
de leden van het LOK. Er moet hiervoor geen nieuwe vergadering bijeengeroepen worden. Als het LOK zijn fiat 
hierover geeft, zullen deze criteria ter goedkeuring op het schepencollege en de gemeenteraad worden 
geagendeerd. Zo hebben deze meer gewicht.  

3. Huis van het Kind : info door Vicky Boels 
Dit agendapunt wordt verdaagd naar de volgende vergadering wegens afwezigheid van Vicky. Zowel Vicky als 
schepen Nadine Boekaerts zullen dan uitgenodigd worden in verband met een stand van zaken rond aanvraag 
als uitwerking.  

4. Infoavond 2017 : mogelijke gastsprekers rond het jaarthema 
'voeding' 

Er wordt een aanvraag gedaan voor de vorming Gezin in evenwicht door kinderpsycholoog 
An Coetsiers. De vorming werd aangevraagd voor eind oktober. Meer informatie vindt je via 
http://www.depraatdoos.be/ 
 
Er zal hiervan een flyer worden gemaakt die verspreid zal worden naar alles leden van het 
LOK, alsook de gemeentelijke diensten. Op vraag van enkele leden zal dit ten minsten 2 
maanden op voorhand gebeuren.  
 
De infoavond werd reeds geboekt. Deze zal doorgaan op  dinsdag 24 oktober om 19 uur in 
de refter van de gemeentelijke basisschool van Berlaar Centrum.  

5. Geboortebos 

a) Tijdstip 
Zondag 11 juni 2017 
10u30 – 13u30 

b) Draaiboek 
Start:  
Parking Kind en Preventie om 10u30 

Wandeling: 
Ouders en kinderen wandelen naar het geboortebos langs de Legrellestraat 
Rondleiding van het geboortebos door schepen Suzy Put / Ingeborg Van Hoof 
Welkomstwoord door Suzy Put – afroep namen gedenkplaat door burgemeester Walter Horemans 
Gedenkplaat onthult door alle kindjes  
Fotomoment met alle kindjes 

Picknick: 
Terugwandelen naar Wolkewietje rond 11u30 – 12uur 
Picknick in de beleeftuin van Wolkewietje – bij regen in lokalen Kind en Preventie 
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Kind en Preventie zorgt voor achtergrondmuziek. Ze stellen hun lokalen ook ter beschikking (flesjes opwarmen – 
gebruik verzorgingstafel – gebruik toiletten) 

c) Communicatie 
• Facebook  
• Website 
• Digibord 
• Lokale infokrant 
• Brief aan de ouders 
• Flyer verspreiding (opvanginitiatieven, mutualiteiten, diensten GH, …) 

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

 
 

Einde: 21.00 uur 
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