
Opgemaakt door Sofie Wouters, 09/07/2019  

LOK - Lokaal Overleg Kinderopvang Berlaar 
 

Verslag vergadering d.d. 8 juli 2019 
Lokaal BKO Centrum 

 
Aanwezig: Suzy Put, Schepen 

Sofie Wouters – BKO Roefels / secretaris 
Ilse Cleirbaut / vervanger Annemie Verhoeven - Kinderdagverblijf Wolkewietje 
Hilde Breugelmans / vervanger Lies Van Wemmel - Landelijke kinderopvang 
Jet De Laet / vervanger Koen Sellekaerts - Begeleidster Buitenschoolse Kinderopvang Roefels 
Willy Beullens - Raad van Bestuur Wolkewietje VZW (zonder vervanger) 
Nancy Vertommen / vervanger Anneke Anthonissen / Sarah Geuens - Dienst onthaalouders Mut De Muis 

 
Verontschuldigd : Hilde Ceulemans, VZW Tarag 

Johan Sels - Ouderraad VBS Pastorijstraat Berlaar (zonder vervanger) 
Catherine Florus / vervanger Lies Michiels, De Kleine Lotus 
De Smedt Yves - Kinderdagverblijf Giegel (zonder vervanger) 
Stijn De Haes - Afgevaardigde Kind&Gezin lokale team Neteland (zonder vervanger) 

 
 

Start: 19.00 uur 
 

 
 

1.  Kennismaking nieuwe leden – nieuwe legislatuur 
De aanwezige leden stellen zich kort voor. Dit jaar mogen we alvast 3 nieuwe leden verwelkomen. 

 

 
 

2.  Vraag vanuit het bestuur 
Naar aanleiding van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan wilt het bestuur graag navragen of er aandachtspunten, acties,… 
zijn die ze de komende zes jaar op de agenda willen plaatsen. 

 
Nieuwe ouders van andere origine in het opvanglandschap 
Jet: Bekommernis naar nieuwkomers/anderstaligen in hoeverre deze op de hoogte worden gebracht van alle mogelijkheden rond 
kinderopvang. Deze mensen volgen Nederlandse les tijdens het schooljaar. Tijdens de zomervakantie valt dit weg, ook de 
kinderen  zijn  dan  thuis.  Dikwijls  merk  je  deze  periode  dan  opnieuw  een  terugval.  De  mensen  krijgen  wel  briefjes  rond 
zomerwerking, maar de briefjes worden niet altijd begrepen. 

 
In lier wordt er meer in geïnvesteerd via vrijwilligerswerking. Op dit moment is er weinig zicht op de hulpverlening via het OCMW. 

Suzy: Brengt de boekjes van de zomerwerking naar Welzijnsschakel. 

Ilse: Zuster Juliana helpen de anderstaligen veel. 
 

Sofie: Veel hulp om te vertalen via een Portugese begeleidster. 
 

 
 

3.  Lokaal Loket Kinderopvang (Ilse Cleirbaut) 

Op 8 mei stelde kinderdagverblijf Wolkewietje zich kandidaat om de functie van Lokaal Loket Kinderopvang op zich te nemen. De 
kandidatuurstelling vind je terug in bijlage. Doordat zij voorheen de gemandateerde voorziening vorm gaven, hebben zij kennis om 
te voldoen aan de voorwaarden vanuit Kind&Gezin. 

 
Bekommernissen vanuit de raad: 

• Er  is  weinig  informatieoverdracht  tussen  de  verschillende  opvanginitiatieven.  Dat  zorgt  voor  problemen  bij  de 
verschillende aanvragen omdat er weinig duidelijkheid is waar er nog plaats is. 
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• Er  werd  ook  even  stilgestaan  bij  de  belangrijkheid  van  de  objectiviteit  van  het  uitvoeren  van  een  Lokaal  Loket 
Kinderopvang. 

• Er zijn andere partners die ook kinderopvang aanbieden en die hun mening niet hebben laten horen alhoewel deze 
werden uitgenodigd om toe te treden tot het Lokaal Overleg Kinderopvang. 

• Landelijke Kinderopvang heeft zelf een infolijn. De lijn registreert de aanvraag en mailt de aanvraag rond aan de 
opvanginitiatieven van Landelijke Kinderopvang. 

 
Stemming leden LOK: 3 ja – 2 neen 

 
Het advies vanuit het LOK zal bezorgd worden aan het college. 

 

 
 

4.  LOK visietekst 
Dit wordt goedgekeurd en zal geagendeerd worden op het schepencollege. 

 

 
 

5.  LOK huishoudelijk reglement 
Dit wordt goedgekeurd en zal geagendeerd worden op het schepencollege. 

 

 
 

6.  LOK organiek reglement 
Dit wordt goedgekeurd en zal geagendeerd worden op het schepencollege. 

 

 
 

7.  Aanstellen voorzitter 
Iedereen   wordt   uitgenodigd   om   eens   na   te   denken   over   deze   rol.   Kandidaten   mogen   zich   graag   aanmelden 
via bko.roefels@berlaar.be. 

 
 

8.  Datum volgend LOK 
Volgende vergadering gaat door in samenwerking met HvhK doordat vele leden in beide raden zitten. 

 
Maandag 16 september 20119 – 13u30 
Vergaderzaal op de eerste verdieping te Markt 3 (gemeentehuis) in Berlaar 

 
 

De vergadering met LOKunieke leden zal doorgaan op woensdag 2 oktober 2019 – 19 uur 
Buitenschoolse Kinderopvang Roefels, Pastorijstraat 60 in Berlaar 

 
Einde: 20.30 uur 

mailto:bko.roefels@berlaar.be

