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Aanwezigheden en verontschuldigingen: zie aanwezigheidslijst. 

Agenda: 

 Oudergroep HvhK Merksem 

 Vormingen 
o Zindelijkheid (10/03) 
o Help, een bijter in de groep! (30/3) 
o Vormingsaanbod Kleefkruid* 

 Lokaal Loket Kinderopvang 

 Opvolging voorrangsgroepen en kwetsbare gezinnen 

 Nieuwe website Huis van het Kind 

 Varia 
 
1. Goedkeuring vorig verslag d.d. 14/10/2019 

Goedgekeurd zonder opmerkingen.  
 

2. Oudergroep Huis van het Kind Merksem 
Vanaf 20 januari starten het Huis van het Kind Merksem in samenwerking met het VFG 
(vereniging voor personen met een handicap) een oudergroep voor ouders met een kind met een 
extra zorgvraag. Elke bijeenkomst staat in een thema dat van toepassing is op gezinnen met 
kinderen met een handicap. Het gaat om fysieke en mentale beperkingen. Daarnaast staat 
ontmoeten van andere lotgenoten centraal.  
 
Er is een overzicht van de verschillende thema’s die worden aangereikt. Merken ze dat een 
thema of bepaalde vragen leven bij ouders, dan proberen ze dit te bekijken.  
 
Data voor de oudergroep in 2020: 
• MA 10 februari                   van 09:30 TOT 11:30 
• MA 9 maart                         van 09:30 TOT 11:30 
• MA 20 april                         van 09:30 TOT 11:30 
• MA 15 juni                          van 09:30 TOT 11:30 
• MA 14 september             van  09:30 TOT 11:30 
• MA 12 oktober                   van  09:30 TOT 11:30 
• MA 9 november                 van 09:30 TOT 11:30 
• MA 7 december                 van  09:30 TOT 11:30 
 

3. Vormingen 
a) Zindelijkheid (10/03) 

In samenwerking met Kind & Gezin en GO! Deuzelpark om 19u30. U vindt de flyer in 
bijlage.  
 

b) Help, een bijter in de groep! (30/03) 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/aanwezigheidslijst%20200203.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/Data%20_themas_tekst_oudergroepen%20Merksem_2020%20%28002%29.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/flyer%20zindelijkheid.pdf


Na vraag Inke over pedagogische ondersteuning bleek dit een veelgevraagd onderwerp.  
Inschrijven via de Opvoedingswinkel, Kasteel van Schoten, 20u00. 
 

c) Vormingsaanbod Kleefkruid* 
 
Kleefkruid* biedt vorming en begeleiding op maat van kinderdagverblijven, 
onthaalouders en ibo’s over natuurbeleving en groene speelruimten voor kinderen. 
 

 Thema ‘inrichten van de binnen- en buitenruimte’: een vormingsaanbod 
‘natuurrijk inrichten van de buitenruimte’ van 2 dagdelen 

 Thema ‘duurzaamheid’: een coachingstraject groene kinderopvang van 3 
dagdelen 

 Thema ‘kind’, subthema ‘spel en speelaanbod’: een vorming ‘natuurbeleving met 
kinderen’ van 1 dagdeel. 

   
Gemeentelijke en Stedelijke kinderopvanginiatiatieven kunnen namelijk op 

https://www.aanbodvormingsfonds.com/vormingsfonds-kinderopvang 
gratis vormingen kiezen voor hun team.  
 
Kleefkruid* werkt graag op maat! Surf naar www.kleefkruid.be voor het hele aanbod. 

d) Agentschap Integratie en Inburgering 
 
Het AgII kan vormingen aanbieden rond duidelijke communicatie. De organisatie kan op 
maat aan de slag gaan ifv de vraag (bv. hoe ga je aan de slag met taalpromotie thuis). 
Ze promoten elk contact met ouders als een oefenkans om het Nederlands te leren.  

 
4. Lokaal Loket Kinderopvang 

Op 13/02 zal Cubitec een workshop organiseren om kinderopvanginitiatieven in gang te zetten 
met het nieuwe platform Opvang Vlaanderen. We stuurden eerder een mail met de brochure om 
jullie al kennis te laten maken met het platform. Uiteraard zal je de dag van de workshop 
voldoende vragen kunnen stellen. 
Er zitten 3 functionaliteiten in het platform. Een ouderplatform waar ouders op zoek kunnen 
gaan naar kinderopvang en via een account een opvangvragen kunnen verzamelen en uitsturen. 
Ee publiek profiel voor opvanginitiatieven waar ze de opvangvragen kunnen beheren en een luik 
voor de toeleiders en het lokaal loket kinderopvang. Deze laatste zal vooral rapporten trekken en 
gegevens verzamelen om Kind & Gezin op de hoogte te houden. Daarnaast kan het lokaal loket 
doorverwijzen of ouders op weg helpen.  
 

5. Opvolging voorrangsgroepen en kwetsbare gezinnen 
Zie info Kind & Gezin. 
 

6. Nieuwe website Huis van het Kind 
De nieuwe website van het Huis van het Kind is klaar om te lanceren. We willen graag de 
informatie van Opvang Vlaanderen nog toevoegen zodat ouders ook het lokaal loket 
kinderopvang terugvinden op de website van het Huis van het Kind. Daarom zal de lancering van 
Opvang Vlaanderen en de website van het Huis van het Kind gelijktijdig verlopen half februari.  

 
7. Varia 

 Speel-o-theek 

o De gemeente werkt momenteel aan een oplossing. Tijdens het volgende LOKO geven 

we graag een uitgebreide toelichting. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aanbodvormingsfonds.com%2Fvormingsfonds-kinderopvang&data=02%7C01%7C%7Ca721636c72464988848008d794d23a04%7Cf60f3d9d6e584ec6adc2d8ca580b017a%7C0%7C0%7C637141502948567137&sdata=N83CUP5t45UTg%2BlXClBfaB0vigS%2BMb3yBsXIWSfTv3A%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kleefkruid.be&data=02%7C01%7C%7Ca721636c72464988848008d794d23a04%7Cf60f3d9d6e584ec6adc2d8ca580b017a%7C0%7C0%7C637141502948567137&sdata=1PG8oHDuJVhmftkcvcHzjt3Mt5fyDvZlRJ0iHiJNaUk%3D&reserved=0
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/LOKO/Snelinfo%20voorrangsgroepen-2018-2020-opvolging.pdf


 

 5 jaar Mama Café 
o Op woensdag 12/02 viert het mama Café hun 5-jarig bestaan.  
o Momenteel krijgen ze wat ondersteuning van studenten van de KDG Hogeschool om 

in te zetten op promotie. 
 

 Cursus levensreddend handelen 
o Pimpernel organiseert dit op 10 maart van 19u00 tot 22u00.  
o Kostprijs p.p. 35 euro 
o Wie wil aansluiten mail naar pimpernel.schoten@hotmail.com.  

 
 100 jaar Kind & Preventie 

o Kind & Preventie bestaat dit jaar 100 jaar. 
o Er zal een tentoonstelling plaatsvinden naar aanleiding van dit jubileum. 
o Meer info tijdens het volgende LOKO. 

 
 Spelpakketten MeMoQ 

o Tijdens de contactgroep werd er informatie uitgewisseld over de spelen van MeMoQ. 
o Kan de gemeente enkele van deze spelen aankopen zodat deze kunnen worden 

doorgegeven? De jeugddienst neemt dit op met Kim Piessens.  
 

 Starters KO 
o  De opleiding van Kind & Gezin voor starters zal doorgaan op 20/05 en 03/06. De 

opleiding werd nu op vraag gespreid over 2 dagen.   
 
 
Voor verslag, 
 
 
Annick Degrève 
Jeugdconsulent 

mailto:pimpernel.schoten@hotmail.com

