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Aanwezigheden en verontschuldigingen: zie aanwezigheidslijst. 

Agenda: 

 Goedkeuring vorig verslag  

 Zindelijkheid: plaspoortjes Kind & Gezin 

 Lokaal loket kinderopvang  

 Woensdagmiddagopvang (KIOS) 

 Week van de Opvoeding 

 Vormingen 
o Brandbestrijding 
o Boekstart 

 Varia 
 
1. Goedkeuring vorig verslag d.d. 04.02.2019 

Goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 

2. Zindelijkheid: plaspoortjes Kind & Gezin 
De visietekst zindelijkheid dat in 2018 werd opgenomen door Janne Van Geel en Inke Dierinck 
werd ondertussen verder toegelicht tijdens de KIOS-vergadering op vraag van de directies.   
De doelstellingen en acties werden besproken zodat er genoeg gedragenheid is bij de scholen. 
 
Op het 2e Huisoverleg met Kind & Gezin werd het CLB uitgenodigd om dit thema met hen aan te 
kaarten. Er werd vooral informatie uitgewisseld zodat beide organisaties goed op de hoogte zijn 
van elkaars werking. Bijkomend heeft Kind & Gezin hun nieuwe campagne ‘zindelijkheid’ 
gepresenteerd. 
 
Verder willen we volgende concrete acties uitvoeren: 

 Rondgang in de verschillende scholen om zorgleerkrachten/kleuterbegeleiders te 
informeren over de mogelijkheden tot ondersteuning en toelichten van de visietekst. 

 Ondersteuning van kleuterbegeleidsters bij het verschonen van kinderen via IN-Z.  

 Bespreekbaar maken van zindelijkheid tijdens de inschrijving in de school.  
 Kind & Gezin wil de zindelijkheidsvorming voor ouders 3 keer per jaar organiseren ipv 1 

keer per jaar. 
 De Opvoedingswinkel werkt aan een zindelijkheidkoffer die ontleend kan worden door 

ouders. 
 Er werden boekjes besteld ‘Bobbi op het potje’ die in de boekstartpakketjes van de 

bibliotheek zullen zitten. Het boekenpakket kan afgehaald worden vanaf 15 maanden 
met een bon die ze bij het consultatiebureau ontvangen.  

 Plaspoortjes uitdelen via Kind & Gezin en kinderopvang. 
 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/aanwezigheidslijst.pdf


De kinderopvang heeft de plaspoortjes ontvangen en deelt deze actief uit aan de kinderen die 
met zindelijkheidstraining starten. Het project wordt over het algemeen goed onthaald. Het is 
een goed initiatief om ouders alvast te sensibiliseren.  
 
Nieuwe paspoorten kunnen steeds gratis opgevraagd worden via de website van Kind & Gezin 
(via publicaties).  
 

3. Lokaal loket kinderopvang 
Op 18 maart vond er een overleg plaats tussen verschillende kinderopvanginitiatieven en de 
gemeente. De focus lag vooral op de opstart van het lokaal loket kinderopvang in Schoten. Er 
werd goed gediscussieerd over de vormging van dit loket zowel digitaal als fysiek.  
 
Het lokaal loket moet een plaats zijn waar mensen terecht kunnen met vragen over: 

 Info over het Groeipakket  
 KIOS (buitenschoolse)  
 Doorverwijzing naar partners opvoedingsondersteuning 
 Objectieve informatieverstrekking kinderopvang (per mail, telefoon, onthaal)  
 Hulp bij aanvragen inkomensattesten  momenteel nog niet mogelijk wegens privacy 

wetgeving. 
 Eventueel helpen bij uitvoeren KO-aanvragen  
 Afspraak maken voor klanten bij KO-initiatief  
 Momenteel openingsuren: ma – do 09u – 12u00  bekijken of we in de toekomst ook 

een avondopening houden of op afspraak werken. 
 

Voor de digitale toepassing is er nog flink wat werk aan de winkel. Omdat de zoektocht naar een 
digitale toepassing voor het LLK tijdrovend zal zijn, werd er alvast van start gegaan met een 
laagdrempelige en tussentijdse oplossing. Hiermee willen we ouders een eerste opstap geven 
naar hun zoektocht en tegelijkertijd kunnen we hopelijk wat dingen leren uit dit systeem. 
 
We spraken af om dit tijdens het LOKO van april te evalueren.  

 Er kwamen op 1 maand tijd slechts 6 aanvragen binnen. Ouders zijn namelijk niet 
verplicht om het aanvraagformulier in te vullen en kunnen nog steeds rechtstreeks 
contact opnemen met de kinderopvang van hun voorkeur.  

 1 vraag werd inmiddels ook ingevuld via het Babynestje.  
 Wanneer ouders geen specifieke opvangvraag stellen, vraagt de kinderopvang om toch 

eerst door te vragen naar de wensen van de ouders zodat er meer specifiek gezocht kan 
worden naar een geschikte oplossing.  

 Het tijdelijke systeem geeft een houvast om te meten in Schoten.  
 

4. Woensdagmiddagopvang KIOS 
Kios vzw deed een bevraging via de scholen om de nood naar woensdagnamiddagopvang te 
detecteren. De enquêtes komen mondjesmaat binnen. 1/3 van de ouders geeft aan nood te 
hebben maar 2/3 niet. Volgens de eerste bevindingen lijkt de nood toch niet zo hoog als eerst 
werd vermoed.  
 

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.  



In bijlage vindt u een flyer met een overzicht van de verschillende activiteiten die worden 
georganiseerd. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Schoten. 

De flyer wordt uitgedeeld voor de verschillende organisaties. 

6. Vormingen 

a) Brandbestrijding 

o De vorming brandbestrijding werd bij MD Group vastgelegd op zaterdag 16 november. 

Noteer deze datum alvast in uw agenda. De vorming gaat door van 9u00 tot 12u00 en 

bevat een theoretisch deel en een praktijkgedeelte. 

o U ontvangt op een later tijdstip een mail met de vragen om uw interesse door te geven 

met het aantal personen, naam en voornaam. 

o Alle kinderbegeleiders zijn verplicht elke 2 jaar hun attest te vernieuwen. Voor 

levensreddend handelen is dit om de 3 jaar.  

b) Boekstart 
o Boekstart is een leesbevorderingsinitiatief van Iedereen leest dat gesteund wordt door 

de Vlaamse Overheid. 
o Het initiatief wil kinderen tussen 0 en 2,5 jaar en hun ouders in contact brengen met 

boeken.  
o Werken aan vroege geletterdheid begint van bij de geboorte. Naast de ouders, is er dus 

ook een belangrijke rol weggelegd voor de kinderbegeleiders. 
o Voor de kinderopvang willen ze specifiek een Boekstart-vorming 'Interactief voorlezen 

aan baby's en peuters' onder de aandacht brengen.  
o Deze vorming bestaat uit een sessie van 2 x 3 uur en is voor minimum 10 deelnemers of 

maximum 16 deelnemers.  
o De kinderopvanginitiatieven vinden deze vorming redelijk tijdsintensief. De dienst voor 

onthaalouders deed een gelijksoortige vorming via Jill Narrata. We onderzoeken of we 
dit kunnen aanbieden op een later tijdstip vanuit het Huis van het Kind.  

c) SMOG taal 
o Vorig jaar werd er een vorming babygebaren georganiseerd door de Gezinsbond.  
o De kinderopvang heeft interesse in een gelijksoortige vorming. 

 
7. Varia 

 Speel-o-theek 
o Enkele jaren terug was speelotheek De Foliant op zoek naar een locatie om hun werking 

naar te verhuizen. Op dit moment kunnen zij blijven waar ze zitten en hebben ze een 
uitwijklocatie voor moest het pand toch worden afgebroken. 

o Ondertussen hebben ze een webshop waar ouders spelmateriaal online kunnen huren en 
ophalen in een van de afdelingen van de bibliotheek. 

o Toch zijn de vrijwilligster nog steeds op zoek naar een locatie. Het LOKO adviseert om 
een oproep te lanceren via de Info Schoten en Bode van Schoten.  

o Het LOKO is zeer positief over dit initiatief.  
 

 Muziek in de kinderopvang 
o GAMWD wil samenwerken met de kinderopvang om muziek in de crèche te promoten.  
o De aanwezigen reageren zeer enthousiast. We communiceren dit naar de collega’s. 

 
 Triple P 

o CKG Horst organiseert groepstrainingen Triple P voor ouders van kinderen vanaf 2 jaar. 
o Locatie: Sint-Michielscollege Schoten. 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/flyer%20wvdo%202019.jpg


o 6 sessies van 2 uur (meestal start in oktober); 2 weken met telefonische sessies; 
terugkomsessie. 

o € 25 per gezin. 
o Maximum 10 ouders. 
o De regioverpleegkundigen van Kind & Gezin kunnen dit ook aan huis organiseren op 

individuele basis (=level 3). 
 
De volgende vergadering gaat door maandag 14 oktober in het wijklokaal van de Schijnparklaan.  
 
Opgelet: dit overleg werd verzet van 21 oktober naar 14 oktober. Gelieve dit in uw agenda aan te 
passen!!!  
 
Voor verslag, 
 
 
Annick Degrève 
Jeugdconsulent 
 


