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Stuurgroep Huis van het Kind Berlaar – 18 juni 2020 

Omwille van de corona-maatregelen gaat de vergadering van de stuurgroep digitaal door.  

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), Eveline Van de Vyvere (secretaris jeugdraad + diensthoofd Vrije Tijd), Reinout Beyaert 

(Gezinsbond), Chris Mathieu (verpleegkundige Kind & Gezin Berlaar), Leen Van Dessel (verantwoordelijke 

flankerend onderwijs gemeentebestuur Berlaar). 

Verontschuldigd: Tine Seghers (verantwoordelijke De Appelboom), Catherine Florus (nieuwe coördinator 

vzw Klavertje 4), Suzy Put (schepen van Jeugd, Gezin, Lokale Economie (tot 2021) en Onderwijs); Rita Scheers 

(voorzitter consultatiebureau Kind & Preventie), Hilde Breugelmans (Ferm Kinderopvang), Stijn De Haes (Kind & 

Gezin, intersectorale medewerker), Gert Maris (diensthoofd Bibliotheek), Annemie Verhoeven (coördinator 

Lokaal Loket Kinderopvang. 

Niet aanwezig:  Rudi Wouters (Casa di colore), Nadine Boekaerts (voorzitter bijzonder comité voor de sociale 

dienst + Vlaams neutraal ziekenfonds), Lies Michiels (directeur vzw Dol-Fijn & vzw Klavertje 4),  Dominiek 

Vanbesien (directeur Kinderland), Nancy Vertommen (kinderopvangdienst Mut de Muis), Sofie Wouters 

(coördinator BKO Roefels), Hilde Ceulemans (vzw Tarag), Karen Moyson (CM- dienst gezondheidsbevordering), 

Sarah Geuens (coördinator DVO – ter vervanging van Nancy Vertommen), Patricia Heylen (maatschappelijk 

werker Kind&Gezin), Tina Biliris (Kind&Gezin). 

Verslaggeving:  Sharon Servranckx 

 

Start: 9.35 uur 

0. Goedkeuring van het verslag van 24 februari 2020 

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)  

De coronacrisis heeft er de voorbije maanden voor gezorgd dat er zeer beperkt aanvragen zijn binnengekomen 

bij het loket kinderopvang. In den Balder van juli zal terug reclame gemaakt worden voor het loket. Ook de 

lichtinstallatie op het plein voor het gemeentehuis zal hiervoor reclame maken.  

Communicatie met de ouders is/was de voorbije periode zeer moeilijk. Dit ook omdat regelmatig de richtlijnen 

werden aangepast of te laat werden bekendgemaakt. We merken nog meer dan anders op dat ouders laat op 

zoek gaan naar opvang. Men houdt de boot af tot er meer duidelijkheid is rond grootouders die al of niet kunnen 

inspringen. Sommige ouders zijn hun job verloren, waardoor ze tijdelijk geen opvang zoeken. Ook een ‘normale’ 

rondleiding is niet mogelijk.  

Het loket registreerde een viertal aanvragen. Eén vraag werd beantwoord, de andere drie staan nog open. Ilse 

roept de kinderdagverblijven nogmaals 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. 

Sinds de laatste oproep merkt ze geen verschil. Klopt het dat er geen aanvragen waarvoor geen beslissing werd 

gevonden zijn ingediend?  

https://www.berlaar.be/producten/huis-van-het-kind


 

2 
 

Momenteel is Annemie afwezig. Ilse neemt de permanentie en de mailing op zich. Binnen een week/ een aantal 

weken pikt Annemie dit terug op. Wanneer ze terug mobiel is, neemt ze opnieuw contact op met de 

kinderdagverblijven.  

3. Acties 

 Infoavond ‘digitale mediaopvoeding’.  

De infoavond ‘digitale mediaopvoeding’ die gepland stond op 28 april werd door de coronacrisis voorlopig 

verplaatst naar 22 september.  

De flyers en affiches zullen tegen dan opnieuw besteld worden. Sharon wacht voorlopig af op instructies en 

mogelijkheden binnen ons lokaal bestuur om dit te laten doorgaan.  

 

Week van de Opvoeding, thema: opvoeden is geen (wed)strijd 

De Week van de Opvoeding werd dit jaar omwille van de coronacrisis geannuleerd. De activiteiten die we voor 

ogen hadden, kunnen we verplaatsen naar volgend jaar, of een later tijdstip.  

 

Verzamelen en uitlenen van computermateriaal 

Bij de start van de coronamaatregelen merkten we dat de kinderen en jongeren na de paasvakantie niet terug 

naar school konden gaan. Vanuit het Huis van het Kind hebben we een oproep gelanceerd om computermateriaal 

in te zamelen. We ontvingen een aantal reacties, maar na nazicht door onze IT’er bleek heel wat materiaal niet 

bruikbaar te zijn.   

Het lokaal bestuur heeft tablets en computermateriaal voorzien en uitgeleend aan kwetsbare gezinnen. Alle 

scholen op ons grondgebied werden gecontacteerd om onze hulp aan te bieden. Een kleine 20-tal gezinnen 

konden we verder helpen waar de actie van Ben Weyts tekort schoot (Digitale for Youth). Dit project richtte zich 

enkel tot jongeren in het middelbaar onderwijs.  

Tegen het einde van het schooljaar zal gevraagd worden om het materiaal terug in te leveren, met de 

kanttekening dat als ze computermateriaal toch nodig achten ze een aanvraag tot financiële steun kunnen 

aanvragen bij de sociale dienst. Er zal dan een financieel en sociaal onderzoek uitgevoerd worden om de 

behoeftigheid na te gaan.  

In samenwerking met EXPOO, de Gezinsbond en VCOK hebben we 

reclame gemaakt voor het online aanbod van webinars dat in de maand 

mei werd gegeven. Vanuit je zetel kom je in een beveiligde online 

omgeving de lezing volgen.   

Via de website (via een link) en de Fb-pagina konden geïnteresseerden 

zich inschrijven.  

De webinars waren een echt succes. Voor één sessie waren er zelfs 1 300 

deelnemers. In november organiseren ze opnieuw lezingen. Men zal dan 

postcodes vragen om een zicht te krijgen wie van welke gemeente 

deelneemt.  
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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. 

Begin maart heeft er een overleg plaatsgevonden met de politie en de mobiliteitsambtenaar. Door de 

coronacrisis lag dit voorlopig stil. Eveline polst nog eens bij de mobiliteitsambtenaar en bezorgt nadien 

feedback.   

 

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.  

Sharon had dit initiatief voor de coronacrisis voorgelegd aan de lagere scholen. De Lotusbloem en de 

Balderschool hadden toen hun interesse uitgedrukt. Sharon zou dit verder bespreken op een OOG, maar deze 

vergadering werd uitgesteld. Wanneer het terug mogelijk is, pakt ze dit terug op. De volgende vergadering vindt 

plaats in oktober.  

3. Opstart spelotheek 
De éénmalige subsidie als stimulans om materialen of aankleding te voorzien voor de spel- en 

ontmoetingsfunctie werd gebruikt om een spelotheek op te richten.  

Begin april had Sharon een eerste overleg met Tine Seghers, die ‘De Fonkeling’ had opgestart. Met de Berlaarse 

spelotheek willen we alle leeftijden bereiken. Klassiekers mogen niet ontbreken, maar ook buitenspeelgoed 

hoort erbij. Sharon heeft haar oor te luister gelegd bij een aantal besturen mét een spelotheek. De besturen die 

ze contacteerde hebben hun materiaal doorgaans aangekocht bij speelgoedwinkels Fun, Dreamland, enz. Ook 

heeft ze gepolst naar de gezelschapsspellen die vaker worden uitgeleend dan anderen.  

In SKW heeft men een 80-tal spellen beschikbaar in de bib, stuk voor stuk populair. Verder raadt men aan om 

niet te veel spellen te kiezen waarbij je pionnen, dobbelstenen en andere kleine stukjes moet gaan controleren.  

Sharon maakte een oplijsting van gezelschapsspellen vanaf 12 maanden tot en met 18+, evenals 

buitenspeelgoed. De inventaris werd bezorgd aan alle leden van de stuurgroep op 12 mei. Diegene die hadden 

gereageerd, hebben hun akkoord gegeven. Ook met de bibliothecaris werden de nodige afspraken gemaakt rond 

de uitleenperiode.  

De bekendmaking van de spelotheek voorzien we tegen september. Sharon bekijkt met Gert of dit haalbaar is. 

Het spelmateriaal is nog maar net geleverd en dient nog gelabeld te worden.  

Na een grondige evaluatie (na zes maanden) bekijken we of er bijkomend materiaal aangekocht moet worden 

voor de jongere doelgroep.  

De éénmalige toelage ten bedrage van 1 000 euro werd volledig gespendeerd. We hebben deze nog aangevuld 

met de algemene subsidie van het Huis van het Kind (251,60 euro). 

Het spelmateriaal werd aangekocht bij Dreamland. Als business klant ontvingen we een kleine korting per spel.  
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4. Extra toelage i.k.v. coronacrisis 

Naar aanleiding van de coronacrisis ontvangen we een extra financiële steun, dankzij Wouter Beke. De extra 

middelen, voor Berlaar bedraagt dit 938,03 euro, wordt toegekend in het kader van het ‘actieplan 

maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona’ en heeft als doel kinderen in kwetsbare 

situaties te voorzien van noodzakelijk vrijetijdsmateriaal.  

Het idee om zomerpretpakketten te verdelen wordt verder uitgewerkt. Sharon heeft de leden van de stuurgroep 

bevraagd en ontving van vwz Tarag een aantal naam- en adresgegevens. Ook vanuit de sociale dienst hebben we 

deze lijst aangevuld.  

Daarnaast hadden we nog het idee om een deel van de toelage te gebruiken voor de kostprijs van 

speelpleinwerking, kampen, etc. tijdens de zomervakantie, maar dat hoort er niet onder. Moest toch blijken dat 

we hiervoor vragen binnenkrijgen, kunnen we dit voorzien binnen de ‘gewone’ subsidie van het Huis van het 

Kind of via het budget binnen de sociale dienst van het OCMW.  

72 kwetsbare kinderen tussen 0 en 18 jaar hebben we opgelijst. Meer als verwacht. Vandaar dat we de toelage 

van het Huis van het Kind mee inschakelen om de kost te dragen. Het zomerpretpakket bevat een boek op maat 

(volgens leeftijd en geslacht) met een bladwijzer van het Huis van het Kind. Aangevuld met een gezelschapsspel 

(volgens leeftijd), knutselmateriaal of een Berlaarbon. De kostprijs voor de aankoop van boeken bedraagt 611,22 

euro. De levering is voorzien op 29 juni. De aankoop van gezelschapsspellen en knutselmateriaal bedraagt 544,40 

euro. De Berlaarbons komen op 120 euro.  

Sharon heeft de vraag gesteld aan K&G of de pakketten kunnen verdeeld worden, huis aan huis, door een 

maatschappelijk werker en een opvoedondersteuner bij het begin van de zomervakantie. Zo kan meteen gepeild 

worden naar opvoedingsvragen. Het gaat om 31 verschillende adressen.  Chris bezorgt Sharon tegen 24 juni een 

antwoord. Indien dit toch niet kan/lukt, zal Sharon de pakketten verdelen samen met de medewerkers van de 

sociale dienst. De bezorging zal dan gespreid gebeuren en niet bij het begin van de zomervakantie omdat dit niet 

mogelijk is (qua werkplanning).  

5. Financiële rapportering subsidie 2019 

De financiële rapportage voor 2019 werd opgemaakt. Een sjabloon werd aangeleverd waarop de gegevens 

ingevuld moesten worden. Samen met de financiële dienst werden de gegevens afgetoetst. Nadien werd dit ter 

kennisname voorgelegd aan het vast bureau. De rapportage moet ingediend worden vóór eind juli 2020. Dat zal 

tijdig gebeuren. Indien je graag het verslag wil inkijken en nalezen, mag je een mailtje sturen naar Sharon. De 

rapportage wordt vandaag verstuurd.   

 

Ook de extra toelage naar aanleiding van de zomerpretpakketten dient gerapporteerd te worden. Hiervoor 

hebben we de tijd tot en met 15 november 2020. Sharon volgt dit op en doet het nodige.  

6. Promotiemateriaal 

Het promotiemateriaal werd besteld. Zelfklevende folies, potloden, bladwijzers, beachvlaggen, … zijn 

aangekomen en de leden die iets hadden besteld werden verwittigd. De bestelde items kunnen nog steeds 

afgehaald worden in het Sociaal Huis, na contact met Sharon.  
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7. Eigen dienst kort voorstellen: dienst Vrije tijd 

Tijdens dit overleg werd dit agendapunt niet toegepast zoals we voordien hadden afgesproken.  Volgende keer 

stelt de Dienst Vrije tijd van het gemeentebestuur zich voor zoals dit doorgaans gebeurt onder normale 

omstandigheden.  

Eveline licht toe hoe de werking van het speelplein er dit jaar zal uitzien. In de bijlage kan je de 

informatiebrochure die verstuurd werd naar de ouders nalezen. Voor de kwetsbare kinderen werden enkele 

plaatsen vrijgehouden. Ook vanuit de sociale dienst hebben de maatschappelijk werkers hun clientele opgebeld 

om hen in te lichten over de aangepaste werkwijze. Hulp wordt/werd geboden waar nodig.  

Voorlopig zijn alle ouders en kinderen verder geholpen en stellen er zich geen problemen qua wachtlijsten.  

8. Zomerschool 
Vanuit de Vlaamse overheid werd een oproep gelanceerd voor de organisatie van COVID-19-zomerscholen.  

Het doel van de zomerscholen is om maatwerk op individueel niveau aan te bieden aan kleine groepen kinderen 

en jongeren uit zowel het lager als het secundair Onderwijs, zodat zij (en hun leerkrachten en ouders) zich bij de 

aanvang van het schooljaar 2020-2021 gesterkt weten. Sommige leerlingen hebben door het opschorten van de 

lessen op school omwille van de COVID-19 pandemie immers een leerachterstand opgelopen, bij anderen is de 

bestaande kloof vergroot en nog andere leerlingen zijn onvoldoende bereikt. 

Vanuit het gemeentebestuur is beslist om niet in te gaan op de oproep. Onze kinderen en jongeren hebben de 

laatste maanden door de coronacrisis het heel moeilijk gehad.  Laat onze kinderen in de zomer echt kinderen 

zijn, door hen plezier te laten maken en samen te spelen.  Zo kunnen ze terug fris starten aan het nieuwe 

schooljaar. Bovendien is de kans klein dat je die kinderen gaat bereiken waar het project zich op focust.  

Voor de komende speelpleinwerking is rekening gehouden om meer in te zetten op taal (bijv. met een 

voorleesmoment) en zorg (hoe het kind zich voelt.Sharon had reeds een overzicht opgemaakt en doorgegeven 

via de stuurgroep. Deze lijst met welzijns- en hulpverleningsorganisaties kan gebruikt worden om door te 

verwijzen.  Vanuit de sociale dienst (en andere partners van de stuurgroep) activeren we onze gezinnen door 

hen aan te moedigen om deel te nemen aan de speelpleinwerking. Als er een financieel probleem is, kan dit 

bekeken worden met de sociale dienst. Dit mag geen hindernis vormen.  

De bibliotheek werd ingeschakeld om boekenpakketten te voorzien.  

9. Varia  

Er zijn geen variapunten aangebracht door de aanwezige leden.  

De opgesomde ideeën van Tine Seghers worden volgende keer terug opgepikt.  

- Alle gezinnen met kinderen een cheque t.w.v.€10 geven die ze kunnen gebruiken om een babysit te betalen. 

dit om ouders te stimuleren om ook iets voor zichzelf te plannen. 

- Registratietool waarop mama's/papa's hun ont-moet-ing met andere ouders kunnen registreren. Deze ouders 

kunnen dan een pakketje koffie/thee afhalen voor tijdens de ontmoeting. Dit vanuit de idee dat er nu volgens 

mij al heel veel wordt samen gekomen, maar daarom niet gestuurd vanuit een Huis van het Kind.  

- Vereniging van Berlaar in de kijker zetten: stimuleren van ontmoetingskansen met andere ouders  

- Organiseren van een Lego-bouwnamiddag 
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10. Volgende vergadering(en) 

We hopen de volgende vergadering terug fysiek te laten doorgaan. Afhankelijk van de geldende corona-

maatregelen reserveren we onder voorbehoud dinsdag 15 september van 9.30 uur tot 11.30 uur in het 

gemeentehuis de raadzaal (Markt 1, 2590 Berlaar). 

 

Einde: 10.35 uur 


