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Aanwezigheden en verontschuldigingen: zie aanwezigheidslijst in bijlage.  
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1. Goedkeuring vorig verslag d.d. 20.11.2018 

Goedgekeurd zonder opmerkingen.  
 

2. Aanmeldsysteem basisonderwijs 
In de gemeente Schoten is men gestart met een aanmeldsysteem om kinderen in te schrijven in 
het basisonderwijs. Alle basisscholen en ouders met instappers hebben een brochure ontvangen 
waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe een kind aangemeld moet worden op 
www.aanmelden.schoten.be.  
 
De coördinatie gebeurt door het Huis van het Kind. Ouders met vragen hierover kunnen terecht 
bij Carolien Geerts via huisvanhetkind@schoten.be of op het nummer 0499 92 62 36.  
 
Indien u in contact staat met kwetsbare gezinnen binnen uw organisatie kunt u deze ook 
doorverwijzen naar het Huis van het Kind op bovenstaande gegevens of naar de scholen om hen 
verder te helpen met de aanmeldprocedure.  
 

3. Lokaal loket kinderopvang 
Vanuit de gemeente Schoten willen we inzetten op een Lokaal Loket Kinderopvang (LLK). 
Hiervoor kunnen we ook beroep doen op Greet Verbergt (K&G) voor inhoudelijke ondersteuning. 
 
Met het LLK hopen we efficiënter te werk te gaan en drempelverlagend te kunnen werken voor 
ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. 
 
Het Lokaal Loket Kinderopvang is: 

 een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar 
kinderopvang. 

 in de vorm van een netwerk van actoren die relevant zijn voor kinderopvang. 
 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/loko-aanwezigheidslijst-190204.pdf
http://www.aanmelden.schoten.be/
mailto:huisvanhetkind@schoten.be


 
Het Lokaal Loket Kinderopvang: 

 bundelt informatie over beschikbare opvangplaatsen en -mogelijkheden zowel voor 
opvang voor baby’s en peuters als voor buitenschoolse opvang. 

 informeert ouders hierover en maakt zo de zoektocht naar een opvangplek eenvoudiger. 

 zorgt ervoor dat bestaande kinderopvangplaatsen zo efficiënt mogelijk benut worden. 

 geeft extra ondersteuning aan kwetsbare gezinnen, gezinnen met een kind met een 
specifieke zorgbehoefte, vragen naar dringende opvang en vragen naar opvang met 
verruimde openingsuren. 

 
Om de opstart van het LLK zo efficiënt mogelijk te maken, vragen we input van de 
kinderdagverblijven. We willen het belang hiervan benadrukken dat er van elke type 
kinderopvang iemand vertegenwoordigd is, zodat we een gedragen systeem kunnen 
ontwikkelen. 
 
Zelfstandige kinderdagverblijven die willen participeren: Pimpernel, Het Vlindertje, Villa 
Valentijn, Het Babynestje. 
Dienst voor onthaalouders vaardigt iemand af en Lieve Verheyden zal de kinderdagverblijven van 
het OCMW vertegenwoordigen. 
 
De datum voor dit overleg wordt via Doodle vastgelegd.  
 

4. Huis van het Kind: HUIS-overleg 
Er vond een tweede HUIS-overleg plaats met de mensen van Kind & Gezin (= verplichte partner 
binnen het Huis van het Kind). 
 
Daar werden een aantal punten besproken waaronder het onthaal van het HVHK, het 
aanmeldsysteem, kleuterparticipatie/zindelijkheid, prenatale sessies en speelbabbel. 
De bedoeling is dat we een aantal keer per jaar een HUIS-overleg organiseren waarin we werken 
rond gerichte acties.  
Afhankelijk van de actie en het onderwerp nodigen we andere partners uit zoals bv. CKG voor de 
speelbabbel of het CLB voor de zindelijkheidstraining.   
 

5. Week van de Opvoeding 
De week van de opvoeding gaat zoals elk jaar door van 16 tot 23 mei. Het thema van 2019 is: 
“Opvoeden, dat doen we samen”. Met dit thema wil EXPOO (Expertisecentrum voor 
Opvoedingsondersteuning) het hebben over het netwerk van organisaties en diensten die jou als 
gezin ondersteunen op alle domeinen. Want samen sta je sterker. Zo wordt het makkelijker om 
als ouder je batterijen op te laden en je energieniveau op te krikken. 

 Kinderdagverblijf Het Vlindertje en de Gezinsbond sloegen reeds de handen in elkaar en 
organiseren op 17 mei een pedagogisch vragenuurtje. Er volgt nog een flyer. 

 Op 19 mei zal opnieuw het gezinsontbijt doorgaan in het park van Schoten. 

 Vorming rond zindelijkheid voor ouders met instappers en andere geïnteresseerden. 

 Dodehoekactie voor leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar. 
 

De dienst kinderopvang van het OCMW bekijkt wat zij die week nog zullen ondernemen.  

6. Speelbabbel 
Ondertussen vonden er 2 vergaderingen plaats tussen het Huis van het Kind en CKG. Tijdens dit 
overleg werd onderzocht hoe we kunnen starten met een speelbabbel.  



 CKG organiseert op dit moment al speelbabbels onder de noemer “Komen Spelen” in 
Ekeren en Berchem. 

 CKG verzorgt de intervisie en supervisie met 2 begeleiders en voorziet in spelmateriaal 
en promotie.  

We willen nu verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn qua locatie en timing. Het doel is 
wel dat het een gratis aanbod is dat voor iedereen toegankelijk is. Ook moeten we met het 
Mama Café bekijken waar we de leeftijdsgrens gaan leggen.  
 

7. Receptie jeugddienst 
De receptie van de jeugddienst vindt plaats op vrijdag 15 maart 2019 om 20u00. Via deze weg 
willen we alle leden van het LOKO en het HvhK uitnodigen. U heeft ondertussen een uitnodiging 
gekregen (per mail). 
 

8. Vormingen 

a) Brandbestrijding 

o Er is interesse in nieuwe vorming brandbestrijding. 

o We zoeken een datum in het najaar.  

o Maximum 15 deelnemers. Van elk kinderdagverblijf kan er 1 iemand deelnemen. 

Afhankelijk van de interesse kunnen er meer inschrijven.  

 

b) Eigen baas over je gedachten: leer je kind positief denken  
o Vorming van de Opvoedingswinkel op 2 april om 20u00 in het kasteel van Schoten.  
o Ondertussen al 100 inschrijvingen.  
o Brochures van de Opvoedingswinkel worden uitgedeeld.  

 
9. Varia 

 Meerjarenplanning 
o Tegen het einde van dit jaar moet het lokaal bestuur de planning voorleggen waar zij 

komende legislatuur naartoe willen en welke middelen daar tegenover moeten staan. Als 
adviesraad kan het LOKO ideeën aanbrengen.  
 

 Strooidienst 
o Villa Valentijn merkt op dat er in Schoten goed gestrooid werd.  
o Bestaat er een mogelijkheid dat de strooidiensten ook een ronde kunnen doen langs de 

kinderdagverblijven?  
o Er wordt altijd eerst gekeken naar de prioritaire wegen. Daarna wordt er gekeken wat er 

nog extra kan zoals schoolomgeving. Ivan vraagt of de kinderdagverblijven ook mee 
opgenomen kunnen worden in het winteractieplan.  
 

 Sarah geeft 
o Sarah deelt informatie uit over de ruilwinkel in afwachting van de nieuwe flyer. 
o Ze toont een aantal spulletjes van de winkel die zienderogen nieuw zijn.  
o Gelieve het aanbod van Sarah zo veel mogelijk te verspreiden binnen uw organisatie.  

 
 Luierbox 

o Kan er onderzocht worden of er in de gemeente luierboxen geïnstalleerd kunnen 
worden? 

o In deze boxen worden luiers gedeponeerd die ouders over hebben en die via deze weg 
kunnen verdeeld worden aan kwetsbare gezinnen via bv. Appel & Ei, Sarah Geeft, … 

o Dit wordt onderzocht. 
 



 Wasbare luiers 
o Gratis sessie wasbare luiers in KDV Het Vlindertje op 19 februari. 
o Omdat KDV Het Vlindertje inzet op wasbare luiers werden zij door Groen genomineerd 

voor de Groene Pluim. 
o KDV het Vlindertje organiseert ook een haakworkshop voor beginners. De info wordt 

rondgedeeld. 
 

 Begroting  
o U vindt hier de begroting van het Huis van het Kind voor 2019. 
 

 Erkenning 
o Bij het begin van een nieuwe legislatuur moet elke adviesraad erkend worden door de 

gemeenteraad alsook het LOKO. We zullen hiervoor het nodige doen zodat dit in 
februari of maart in orde is.  

 
Voor verslag, 
 
 
Annick Degrève 
Jeugdconsulent 
 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/Begroting%20HvhK%202019.pdf

