Stuurgroep Huis van het Kind Berlaar – 24 februari 2020
Aanwezig: Sharon Servranckx (diensthoofd Leven + coördinator Huis van het Kind Berlaar), Ilse Cleirbaut
(coördinator Kinderdagverblijf Wolkewietje), Linda Paulussen (familiehulp), Julie Beeckman (diensthoofd CKG De
Kleine Kameel Lier), Stijn De Haes (Kind & Gezin, intersectorale medewerker), Eveline Van de Vyvere (secretaris
jeugdraad + diensthoofd Vrije Tijd), Patricia Heylen (maatschappelijk werker Kind&Gezin), Tina Biliris
(Kind&Gezin), Suzy Put (schepen van Jeugd, Gezin, Lokale Economie (tot 2021) en Onderwijs); Rita Scheers
(voorzitter consultatiebureau Kind & Preventie), Hilde Breugelmans (Ferm Kinderopvang), Gert Maris
(diensthoofd Bibliotheek).

Verontschuldigd: Tine Seghers (verantwoordelijke De Appelboom), Reinout Beyaert (Gezinsbond) Leen Van
Dessel (verantwoordelijke flankerend onderwijs gemeentebestuur Berlaar), Annemie Verhoeven (coördinator
Lokaal Loket Kinderopvang), Chris Mathieu (verpleegkundige Kind & Gezin Berlaar), Dominiek Vanbesien
(directeur Kinderland), Nancy Vertommen (kinderopvangdienst Mut de Muis), Jet De Laet (begeleidster
Kinderopvang Roefels) én wenst geschrapt te worden van de ledenlijst van de stuurgroep, Sofie Wouters
(coördinator BKO Roefels), Hilde Ceulemans (vzw Tarag), Karen Moyson (CM- dienst gezondheidsbevordering),
Sarah Geuens (coördinator DVO – ter vervanging van Nancy Vertommen), Catherine Florus (nieuwe coördinator
vzw Klavertje 4).

Niet aanwezig: Rudi Wouters (Casa di colore), Nadine Boekaerts (voorzitter bijzonder comité voor de sociale
dienst + Vlaams neutraal ziekenfonds), Sabine Arras (De Balderschool), Lies Michiels (directeur vzw Dol-Fijn &
vzw Klavertje 4.

Verslaggeving: Sharon Servranckx

Start: 9.35 uur
0. Goedkeuring van het verslag van 10 december 2019
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en gepubliceerd op de website van de gemeente Berlaar.
https://www.berlaar.be/producten/huis-van-het-kind

1. Lokaal loket kinderopvang - stavaza (toelichting Ilse Cleirbaut)
Sinds de start heeft het LLK 17 aanvragen ontvangen, waarvan 10 aanvragen in 2019. Eén aanvraag werd tot op
heden (nog) niet beantwoord.

Ilse roept de kinderdagverblijven op om zeker een reactie te bezorgen op de vraag van het LLK als je geen
plaats hebt. Ook een aanvraag die je binnenkrijgt waarvoor je geen plaats hebt, ook graag melden aan het LLK.
Regelmatig neemt Annemie terug contact op met de ouders of men reeds opvang heeft gevonden.
De laatste jaren ‘shoppen’ de ouders. Zelfs als een plaats gereserveerd is, houdt hen dat niet tegen om toch nog
naar een andere opvangplaats te kijken. De reservatie van een plaats wordt niet gekoppeld aan een waarborg of
boete bij Ferm. Pas wanneer er een overeenkomst wordt ondertekend. Bij Wolkewietje wordt wel gewerkt met
een waarborg vanaf het moment van reservatie.
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De website van het LLK is operationeel. Deze kan je hier terugvinden.
Wolkewietje voorziet opvang vanaf 6.30 uur, maar veel kinderen vangen ze dan nog niet op. Aanvragen voor
6.30 uur zijn eerder beperkt. Voorlopig lijkt er in Berlaar geen nood te zijn. Vroeger betaalde je hetzelfde bedrag
voor meer dan 11 uur opvang. Nu ligt die prijs hoger, waardoor de opvang bij Wolkewietje vanaf 18 uur leeg
loopt.

2. Subsidie Huis van het Kind
Minister van Welzijn, Wouter Beke, heeft beslist om nog in 2019 een éénmalige subsidie toe te kennen aan de
Huizen van het Kind. Dit als stimulans om materialen of aankleding te voorzien voor de spel- en
ontmoetingsfunctie. Ze vergroten de dynamiek bij ouders en kinderen, en versterken de sociale cohesie. Dit was
bij de start een expliciete doelstelling voor de Huizen van het Kind.
De subsidie moet gebruikt worden in 2020. Via steekproeven kan Kind en Gezin nagaan of de subsidies effectief
zijn besteed aan de inrichting of de aankoop van materialen voor spel en ontmoeting.
We hebben voor 2020 een toelage van 5 138 euro ter beschikking. 20% (1 027,5 euro) daarvan kunnen we
overzetten naar 2021.
Ideeën:
- Ilse
Vorig jaar organiseerde Kinderland ‘Farm on wheels’. Is dit een idee om ook in Berlaar te organiseren? Op het
gemeenteplein? Toen ging het door op een woensdagnamiddag gericht op hele kleintjes (0-12 jaar).
Suzy maakt de bedenking of alle kindjes er kunnen geraken?
Sharon merkt op dat de informatie doorgespeeld kan worden zodat dit besproken kan worden binnen de
stuurgroep.
- Sharon
Een spelotheek opstarten en dit materiaal ter beschikking te stellen via de bibliotheek.
Een kansentarief toepassen voor de activiteiten tijdens de Week van de Jeugd en het speelplein in de
zomervakantie. Nu wordt dit gedragen door een stuk binnen de OCMW-werking, maar dit kan uitgebreid worden
waardoor de middelen bij de sociale dienst op een andere manier ingezet kunnen worden.
Sharon polst bij Tine of ze wil meewerken aan de selectie. Gert hoort bij de andere bibliotheken die een spel-otheek hebben. Inbreng van de verenigingen zal afgetoetst worden door Eveline via de jeugdraad/seniorenraad.
Sharon roept de stuurgroep op om verder na te denken en concrete ideeën door te geven zodat we dit kunnen
bekijken binnen de stuurgroep. De extra toelage die dit jaar ter beschikking wordt gesteld, zal vermoedelijk
volgend jaar vervallen. Het zou zonde zijn om dit verloren te laten gaan.
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3. Acties
a. Actie ‘Schenk een boek’
179 boeken hebben we uitgedeeld op de locaties gemeentehuis, Sociaal Huis, consultatiebureau en De
Appelboom. Ik mocht geen cijfers ontvangen van Groepspraktijk Atlas. Kinderdagverblijf Wolkewietje was
vergeten te tellen dus dat aantal ligt in werkelijkheid hoger.
Een zeer mooie evolutie ten aanzien van vorig jaar. Toen hebben we ±75 boeken uitgedeeld over de locaties
consultatiebureau, gemeentehuis en Sociaal Huis.

b. Terugkoppeling afspraak van vorige stuurgroep d.d. 10 december 2019
We overlopen de acties waar we mee aan de slag zijn gegaan. Tijdens de stuurgroep van 10 december 2019 werd
afgesproken dat elke werkgroep tegen 24 februari 2020 zou samenkomen om de planning en bijkomende
kostprijs te bekijken. Zo wordt het budget voor 2020 correct verdeeld en gaat er geen subsidie verloren. Zo zetten
we de eerste stapjes voor een jaarplanning.
Infoavond ‘digitale mediaopvoeding’. De werkgroep bestond uit Sharon (trekker), Leen en Suzy.
Met deze interactieve sessie kijken we naar elkaars mediagebruik. Dit doen we aan de hand van enkele
zorgvuldig uitgekozen filmfragmenten uit de film Eight Grade (2018). We leven ons in en krijgen allemaal
(ouders én kinderen) handvatten om met elkaars mediagebruik om te gaan.
Dit gebeurt onder begeleiding van Davy Nijs, mediapedagoog. Hij is naast onderzoeker en lector aan de
UC Leuven-Limburg ook zelfstandig aan de slag. Zelf is Davy ook getrouwd en papa van drie gamende
zonen.
De infoavond zal normaal gezien doorgaan op 28 april vanaf 19 uur tot en met 21 uur. We richten ons
op ouders én jongeren van het 6de leerjaar en 1ste en 2de middelbaar. Maart werd door de scholen
aangegeven als moeilijke periode omwille van toetsen.
Schepen, Suzy Put heeft elke school in Berlaar gecontacteerd om af te toetsen of er interesse is in dit
onderwerp. Dit werd positief onthaald. We hopen ook dat leerkrachten deelnemen.
De flyer en de affiche komen er binnenkort aan. Sharon geeft een seintje wanneer deze opgehaald
kunnen worden. Er wordt reclame gemaakt via de evidente kanalen: Fb, gemeentelijke website, De
Kiosk. Daarnaast zullen ook alle leerlingen van de Berlaarse scholen een flyer ontvangen. Sharon roept
ook alle leden op om te zorgen voor de nodige reclame a.d.h.v. de flyer en affiche die ter beschikking
zal gesteld worden.
De totale kostprijs voor de lezing bedraagt 459,50 euro. De kostprijs van de flyer en affiche bedraagt
129,90 euro excl. BTW, maar dit is nog niet definitieve prijs. Voorlopig rekenen we op ±600 euro voor
deze interactieve infoavond. De deelnemers kunnen gratis deelnemen. Inschrijving is niet verplicht,
maar wel wenselijk.
Week van de Opvoeding, thema: opvoeden is geen (wed)strijd
De werkgroep bestond uit Sharon (trekker) Rita (K&G), Tine (De Appelboom) en Eveline (dienst Vrije
Tijd), Claudia (OCMW Berlaar). We kwamen voor een eerste keer samen.
Vermits er vorig jaar zeer weinig deelnemers waren aan de Week van de Opvoeding, heeft de werkgroep
besloten om dit jaar twee activiteiten te organiseren.
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Een eerste activiteit staat vast. Tine Seghers (De Appelboom) werkt een infoavond uit rond verbindend
opvoeden. Het thema omvat opvoeden zonder straffen of belonen - geweldloze communicatie.
Sharon en Tine zullen aanwezig zijn, maar ook vanuit de stuurgroep wensen we graag
vertegenwoordiging. Dit om eventueel in groepjes te werken en deze te begeleiden. We starten met
‘theorie’ waar interactie gewenst is, maar achteraf willen we ons opdelen in groepjes. Wie wil/kan
aanwezig zijn? Tijdens de stuurgroep mocht ik geen reactie ontvangen. Sharon ontvangt graag per email kandidaturen en dit voor 1 mei.
Voor deze infoavond richten we ons tot ouders en grootouders. We plannen de infoavond in op
maandag 18 mei tussen 19.30 uur en 21.30 uur.
De kostprijs voor de infosessie bedraagt 200 euro. De deelnemers kunnen gratis deelnemen. Inschrijving
is niet verplicht, maar wel wenselijk.
De tweede activiteit staat nog niet vast, maar enkele ideeën worden verkend. Zo wil de werkgroep nog
een activiteit organiseren voor ouders én grootouders. Eventueel in samenwerking met de Scouts. Ook
een kookworkshop voor ouders en kinderen via Ferm ligt op tafel. Tot slot, dachten we nog aan een
infosessie rond huiswerkbegeleiding. Dit blijft immers elk jaar een zoektocht voor sommige ouders om
hier een mooi evenwicht in te vinden.
We komen opnieuw samen in maart om dit verder uit te werken. Kandidaten/geïnteresseerden om deel
te nemen aan de werkgroep mogen nog steeds aansluiten. Je kan daarvoor een e-mailtje sturen naar
huisvanhetkind@berlaar.be.
Er werd een verslag opgemaakt van de eerste bijeenkomst. Wie interesse heeft, kan deze opvragen bij
Sharon.
Ook de flyer/affiche staat reeds enige tijd op onze website. Neem hier zeker een kijkje. Wanneer de
planning vast staat, wordt deze nog toegevoegd en nadien besteld, zodat deze verdeeld kan worden.

Week van de mobiliteit OF dag van de verkeersveiligheid (in oktober): werken rond gordel in de auto
(Bert Schepers (lokaal bestuur Berlaar, dienst Ruimte, politie, e.a. betrekken)
Annemie (Wolkewietje) en Eveline (dienst Vrije tijd) trekken deze actie.
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Het overleg is nog niet kunnen doorgaan. Begin maart is dit ingepland samen met politie en de
mobiliteitsambtenaar. Wordt vervolgd…

c. Actie ‘DE REIZENDE TENTOONSTELLING’
Het Vlaams Instituut Mondgezondheid organiseert de Reizende Tentoonstelling. Dit maakt deel uit van het
overkoepelende project ‘Cas en Kato hebben gezonde tanden’. Dat is een educatief project voor de kleuterklas
en eerste graad lager onderwijs.
Het doel is om kinderen, leerkrachten en (groot)ouders te overtuigen van het belang van gezonde tanden en hen
op dit vlak de juiste kennis en vaardigheden bij te brengen.
Vanaf september 2020 bedraagt de huurprijs voor de Reizende Tentoonstelling 50 euro per week. Bijkomend
wordt een waarborg van 500 euro aangerekend, die na het terug bezorgen van de Tentoonstelling in goede staat,
terug gevorderd wordt. Indien we als organisator beroep wensen te doen op hun verhuisdienst, wordt hiervoor
een forfaitaire kost van 900 euro aangerekend.
Sharon heeft dit initiatief voorgelegd aan de lagere scholen. De Lotusbloem en de Balderschool hebben alvast
hun interesse uitgedrukt. Sharon bespreekt dit verder op het volgende OOG waarbij alle lagere scholen aanwezig
zijn. Eventueel kunnen we een zandloper en tandpasta aankopen, eventueel een tandarts spreekuur laten
houden?
Sharon stelt de vraag of deze kostprijs (indien het doorgaat) kan bekostigd worden met de toelage van het HvhK.
De stuurgroep vindt dit een goed idee op voorwaarde dat de helft van de scholen deelnemen.

d. Actie Pleegzorggemeente ‘Covergasten’
Berlaar is een pleegzorggemeente. Sharon bezorgt louter informatief onze deelname aan de volgende actie. Om
ook pleegouders in Berlaar warm te maken om volwassenen met een beperking op te nemen in hun pleeggezin
zal in De Kiosk van mei/juni een artikel verschijnen waarbij één pleeggast kort zijn verhaal doet. Hieronder kan
je de oproep terugvinden.

e. Openstaande ideeën
Sharon verzamelde nog enkele nieuwe ideeën die in de loop van 2020 uitgewerkt kunnen worden. Deze
werden verzameld vanuit vorige vergaderingen.
1) Offerte voor reclame rond het Huis van het Kind: vlaggen, logo, gadgets, e.a.
Sharon verzamelde een aantal ideeën en toetst deze af bij de stuurgroep vooraleer er iets wordt besteld. Ieder
wordt gevraagd de ideeën te bekijken en de bestelling door te geven. Dit tegen ten laatste 24 april 2020.
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*Zelfklevende folie met het logo ‘partner van het Huis van het Kind’

Interesse: grootte, aantallen, …?

* Roll up banner (binnen)

* Bladwijzer, 200 exemplaren, 27,75 euro excl. BTW
* Fotopuzzel, 1 exemplaar, 79 euro excl. BTW (90 cm x 90 cm)
* Beachvlaggen (bij voorkeur 2 exemplaren), ±50 euro per stuk
* Balpennen: ±50 euro voor ongeveer 500 stuks, of potloden dat is duurzamer?
* Anti-stress duim: 212 euro excl. BTW voor 150 stuks (met bedrukking)
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* Vouwtent?
*Plaktattoo via Eveline met het bloemetje van het Huis van het Kind op?
We gebruiken telkens het logo van het Huis van het Kind, behalve op de zelfklevende folie. Daarvoor gebruiken
we de logo van partner.

2) De algemene flyer van het Huis van het Kind wordt samen met die van het LLK opgenomen in
het boekje van de dienst Vrije Tijd, kinderopvangdiensten, enz. Eveline neemt dit op. Is dit
gebeurd?
Het logo van het Huis van het Kind staat in brochure van Week van de Jeugd. In de
zomerbrochure kan de algemene flyer van ons Huis nog opgenomen worden.
3) Sharon bezorgt de flyers van het LLK aan het onthaal van het lokaal bestuur die de
geboortepakketjes maken en verdelen. De flyers werden nog niet bezorgd aan Sharon. Ilse
vraagt dit na bij Annemie. Misschien heeft ze dit rechtstreeks bezorgd aan het onthaal bij het
gemeentehuis.

f. Idee Linda Pauwels – vzw Feestvarken
Sharon nam contact op met deze vzw met de vraag naar informatie.
FEESTVARKEN vzw zet zich in om verjaardagspakketten samen te stellen voor kinderen waarbij dit niet evident
is. Dit vanuit de gedachtegang dat elk kind verjaart. Elk kind moet zijn verjaardag kunnen vieren. Via OCMW’s
bezorgen ze een verjaardagscadeau, een pakket om uit te delen in de klas en alle nodige attributen om thuis een
verjaardagsfeestje te kunnen organiseren. Maar ook geeft de vzw infosessies aan scholen waarbij de aandacht
ligt bij armoede.
De pakketten worden ingepakt door organisaties die werken met personen met een beperking. Op die manier
doet men ook aan inclusie en gaat het niet louter over het afleveren van pakketten.
OCMW’s of Huizen van het Kind die wensen aan te sluiten bij de vzw om pakketten af te nemen betalen 45 euro
per pakket met een maximum van 0,10 euro/per inwoner (11 658 inwoners op 1 januari 2020) Dit komt neer op
1 165,8 euro.
Feestvarken vzw wil ook steeds een toelichting komen geven over hun werking.
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De stuurgroep vindt het veel geld voor wat het is. We laten dit idee voorlopig zo.

g. Eigen dienst kort voorstellen
Kind en Gezin gaat van start. De ppt van de lokale teamwerking van Kind en Gezin wordt samen met het verslag
verstuurd.
Volgende keer stelt de Dienst Vrije tijd van het gemeentebestuur zich voor. Eveline neemt dan het woord.

4. Varia
- Sharon: In december volgde Sharon de workshop ‘digitale natives’ gegeven door Tine Seghers, lid van de
stuurgoep. Een interactieve workshop over (voor)lezen die we in de toekomst bijvoorbeeld tijdens onze
boekenactie kunnen inplannen.
- Eveline: het speelplein heeft een prijs gewonnen. Als eerste uit de 39 inzendingen. Een dikke pluim voor Eveline
en haar monitoren.
- De landelijke kinderopvang heeft sinds eind januari een nieuwe naam: ‘Ferm kinderopvang’. Het betreft hier
geen afkorting van een ander woord. Opgelet! De e-mailadressen zijn ook veranderd: dvo.lier@samenferm.be
Of via de website: http://www.samenferm.be
- Gert: De bibliotheek wil meer aandacht schenken aan structureel lezen i.p.v. sporadisch lezen. I.s.m.
Vormingsplus plannen ze een workshop in. Het thema dit jaar is ‘kunst’. De BKO komt langs met kindjes om
kunstwerkjes te maken.

5 Volgende vergadering(en)
Na de Week van de Opvoeding, 18 juni 9.30 uur tot 11.30 uur, gemeentehuis Collegezaal (Markt 1, 2590 Berlaar)

Einde: 11.40 uur
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