
Opgemaakt door Sofie Wouters, 31/05/2016 
 
 

LOK - Lokaal Overleg Kinderopvang Berlaar 

Verslag vergadering d.d. 30 mei 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 
   Wim Kelber, Wolkewietje kinderdagverblijf 
   Ilse Cleirbaut, Wolkewietje Extra  

Mieke Ceulemans, De Kleine Lotus 
Tom Claes, Gesubsidieerde Vrije Basisschool 
Sabine Arras, BSBO De Balderschool 

   Steven Taelman, Ouderraad VBS Berlaar 
Willy Beullens, Partijafgevaardigde CD&V 

   Liesbeth Ceulemans, afgevaardigde S.pa 
   Hilde Ceulemans, VZW Tarag 
   Rita Scheers, Kind en Preventie 
     
Verontschuldigd :  Eveline Van de Vyvere, dienst vrije tijd 

Nancy Vertommen, Kinderopvangdienst Mut de Muis 
   Chris Somers, Partijafgevaardigde Vlaams Belang 
 
Afwezig:    Marleen Stoffelen, Landelijke Kinderopvang dienst Opvanggezinnen 
   Tilly Lembrechts, Partijafgevaardigde N-VA  
   Nancy Ceulemans, partijafgevaardigde SamBA 
   Kristine Garcia, partijafgevaardigde Groen! 
 
Start: 19.30 uur    

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 28.05.2015 
Het verslag wordt goedgekeurd.  

2. Toelichting door schepen van Jeugd en Gezin 
Suzy licht haar visie toe over het LOK en de toekomst ervan. 

Het uiteindelijke  doel is om iets te verduidelijken, iets toe te voegen aan de waarde van het LOK met  als 
hoofddoel advies inwinnen, geven, bespreken rond voornamelijk kinderopvang  maar ook rond 
opvoedingsondersteuning en kindbeleid in de gemeente Berlaar. Tevens zal de gemeente qua kinderopvang alert 
blijven, eventueel advies aan het LOK vragen en dit als een agendapunt opnemen. 
 
De agendapunten zijn  bespreekbaar, in een open discussie of dialoog om tot een al dan niet  overeenkomstig 
standpunt te komen en het bekomen resultaat zal worden  neergeschreven. Het verslag zal via Sofie gebeuren 
met goedkeuring van de voorzitter en schepen. Nadien gaat dit ter kennisname naar  het schepencollege met 
een feedback naar Sofie. Het wordt dus niet zomaar in de kast gelegd. 
 
We vermijden eindeloze discussies en niet teveel in de tijd terugblikken maar vooruit  kijken en proberen rond 21 
uur  af te sluiten. We streven dus naar een opbouwende adviesraad met oog voor samenwerking! 
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3. Voorstelling en verwachting 
Wim Kelber hoopt dat het LOK een bijdrage kan leveren aan jonge ouders door middel van vormingen.  

Gerd Vervliet hoopt dat het LOK als forum wordt gebruikt om discussie durven aan te gaan, om het mee helpen 
vorm te geven. Daarnaast is het zijn hoop dat het bestuur het LOK gebruikt om advies in te winnen.  

Sabine Arras wint vooral graag informatie in rond BKO Roefels en de infoavond. 

Ilse Cleirbaut vindt het LOK een manier om andere voorzieningen te leren kennen.  

Steven Taelman wil informatie inwinnen als klankbord van de ouderraad. 

Mieke Ceulemans hoopt via het LOK informatie en steun te krijgen via de verschillende actoren. Ze hoopt 
daarnaast wel dat het communicatief aspect betert. 

Hilde Ceulemans hoopt op meer samenwerking met de verschillende voorzieningen.  

Tom Claes wil iedereen beter leren kennen. 

Rita Scheers hoopt via het LOK informatie te verkrijgen.  

4. Schriftelijke vragen van gemeente  
Er wordt getracht vragen die op het college komen niet direct te beantwoorden of hieromtrent een beslissing te 
nemen als blijkt dat het LOK hierover advies kan geven. Indien de volgende vergadering te veraf is, vindt Gerd dit 
een goede reden om de vergadering vroeger te laten plaatsvinden.  

5. Documenten informatienota – vrijwilligersverklaring 
Op de vorige vergadering van 28 mei werd er gevraagd dat alle vrijwilligers de informatienota met het attest van 
goed gedrag en zeden in orde zouden willen maken. Nog steeds zijn er actoren die hun registratie niet hebben 
voltooid. Zowel het registratiedocument als het uittreksel uit het strafregister moet bezorgd worden. Sofie voegt 
de informatienota en de stand van zaken in bijlage toe. Suzy brengt dit punt op het college om verder te 
bespreken. 
Bij navraag onder de aanwezigen, wordt er één weigering genoteerd ( Wim Kelber - Wolkewietje ). Het 
schepencollege zal worden gevraagd tegen de volgende LOK vergadering een standpunt in te nemen en de 
voorzitter van het LOK te informeren over de te volgen handelswijze. 

6. Infoavond  
Voorstellen: 

⋅ Belang van beweging voor de ontwikkeling van de hersenen bij kinderen. Doelgroep: 0-8 jaar 
⋅ Veilig online – cyberpesten. Doelgroep: 6-15 jaar 
⋅ Play Pauze Stop. Doelgroep: 10 – 14 jaar 

De voorkeur gaat uit naar Bodymap. Sofie neemt contact op met de lesgeefster en probeert een infoavond vast te 
leggen begin oktober 2016. De infoavond werd gereserveerd voor dinsdag 13 december 2016. Een vroegere 
datum kon niet.  
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7. Speelpleinwerking 2016 
Het speelplein gaat van start op maandag 4 juli tot en met vrijdag 26 augustus en is toegankelijk voor alle 
kinderen van 5 tot en met 15 jaar. Er moet niet op voorhand worden ingeschreven.  Op donderdag 7 juli en 
donderdag 25 augustus vindt respectievelijk het start- en slotfeest plaats. Elke week worden er uitstappen 
georganiseerd per leeftijdsgroep. Ten opzichte van vorig jaar zijn er enkele wijzigingen: 

⋅ Het speelplein start al van 8.30 uur in plaats van 9.00 uur. Kinderen kunnen ervoor opgevangen worden 
door Roefels. Om 8.30 uur komen twee monitoren de kinderen halen om te voet naar het speelplein te 
wandelen.  

⋅ Het speelplein beschikt deze zomer ook over 1 busje (van Roefels). Hiermee kunnen ze naar activiteiten 
rijden of desnoods kindjes ophalen op de opvang bij slecht weer.  

⋅ De monitoren maken vanaf deze zomer ook gebruik van de gsm van BKO zodat ouders hen hierop 
kunnen bellen.  

8. BKO  
Roefels, locatie Centrum, verhuist naar het nieuwe gebouw naast de sporthal ’t Stapveld. Samen met de 
gemeentelijke basisschool en de muziekschool zitten zij in 1 gebouw. Op maandag 4 juli wordt de zomerwerking 
van BKO er gestart. Naast de opvanglokalen kan er ook gebruik gemaakt worden van de refters, de turnzaal en 
de brede gang naast de kleuterklassen. 

De beoogde capaciteit is 100 kindopvangplaatsen tot 150 kindopvangplaatsen als de polyvalente ruimtes worden 
gebruikt. In de nieuwbouw verdwijnen de leeftijdsgroepen en zitten alle kinderen samen. Er wordt dan gewerkt 
volgens een verschillende indeling van de ruimtes via hoeken.  

In mei worden de materialen verhuisd die niet meer worden gebruikt (aankleding ruimte, knutselmateriaal, …). Er 
is een verhuiskalender opgesteld met de werklieden om in juni alles stapsgewijs te verhuizen. De kasten, tafels 
en stoelen, groot spelmateriaal wordt ofwel naar het speelplein, het jeugdhuis of locatie Heikant verhuisd.  

De buitenruimte van de opvang wordt een natuurlijke speeltuin met natuurlijke speeltuigen. Het is nog niet 
zeker/duidelijk of deze speeltuin klaar raakt op 4 juli.  

Op zaterdag 27 augustus wordt er een opendeurdag met officiële opening gehouden met het thema Vlaamse 
kermis.  

Wijzigingen: 

⋅ Gemelde opvang stopt eind juni 2016. Doordat er meer opvangplaatsen in de nieuwbouw zijn, kunnen 
die kinderen er ook gebruik van maken. 

⋅ Kinderen van H.H. van Maria te Pastorijstraat en Kleine Kangoeroe zullen vanaf september 2016 ’s 
morgens en ’s avonds met de bus naar school worden gebracht en gehaald. De Pastorijstraat wordt op 
dit moment te gevaarlijk bevonden.  

9. Huis van het Kind 
Er is langdurig overleg geweest met het OCMW om te kijken wie HvhK zal trekken. Het OCMW zal de 
organiserende rol op zich nemen. Op maandag 13 juni volgt een nieuw overleg. 
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In het voorjaar werd er een vorming aangeboden rond het HvhK. Sofie Wouters is naar de eerste vormingsdag 
gegaan, personeelsleden van OCMW zijn naar de tweede en de derde vormingsdag gegaan. (17/3 – 19/4 – 
10/5). 

Doel:  

- Opstart Huis van het Kind Berlaar wanneer nog niet duidelijk. 
- Geen ‘fysiek’ huis, maar een onthaalpunt in het gemeentehuis enkele malen per week, ondersteund door een 
medewerker van het OCMW 
- Noodvragen ontvangen en behandelen (niet per sé onmiddellijk) 
 
Vraag vanuit het OCMW om een lijst te bezorgen met contactgegevens van alle organisaties/vzw/verenigingen 
die de leden van het LOK kennen die werken met kinderen (-9maand tot en met 25 jaar). De gegevens mogen 
bezorgd worden aan Vicky Boels via vicky.boels@ocmwberlaar.be 
 
De OCMW voorzitter zal worden gevraagd om na de volgende LOK-vergadering  - waar het OCMW ad hoc de 
mogelijkheid wordt geboden om over het Huis vh Kind te praten -   in de hoedanigheid van ( toekomstig ) 
organisator van het Huis vh Kind toe te treden tot het LOK. 

10. Nieuw decreet buitenschoolse kinderopvang 
Het decreet van baby’s en peuters is recent aangepast geweest. Deze aanpassingen dienen als startbasis om 
ook het decreet van de schoolgaande kinderen aan te passen.  

11. Benchmark LOK andere gemeenten 
Dit agendapunt wordt verdaagd naar de volgende vergadering.  

12. Toekomstvisie gezinsopvang 
Dit agendapunt wordt verdaagd naar de volgende vergadering.  

13. De Speelbank 
Dit agendapunt wordt verdaagd naar de volgende vergadering.  

14. Brochure LOK 
Dit agendapunt wordt verdaagd naar de volgende vergadering.  

15. Vastlegging datum volgend LOK 
Er zal een Doodle rondgestuurd worden om een volgende vergadering in september of oktober af te spreken.  

 
 

Einde: 21.00u  
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