
Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning en het 

Huis van het Kind: 20 november 2018. 
 

 

 

 

Aanwezigheden en verontschuldigingen: zie aanwezigheidslijst in bijlage.  

Agenda: 

 Goedkeuring vorig verslag  
 Opvoedingsondersteuning (brochure, vorming Opvoedingswinkel en huiswerkbegeleiding) 
 Visietekst zindelijkheid  
 Nieuwe partner Sarah Geeft  
 Kinderopvanglocaties (sluitingen en subsidies) 
 Nieuwe flyer kinderopvang  
 Visie VVSG  
 Warm onthaal HvhK (lokaal loket kinderopvang en groeipakket)  
 Speelbabbel in Schoten 
 Libelle boekenactie  
 Wereldlichtjesdag  
 Feestvarken vzw 
 Receptie LOKO – Huis van het Kind  
 Voorzitterschap LOKO  
 Varia  

 
Iefke Hendrickx stelt zich voor als nieuwe schepen van samenleven. Hieronder valt kinderopvang, 
opvoedingsondersteuning, jeugd, Huis van het Kind en dergelijke. Deze vergadering vervangt ze 
huidig schepen Lieven De Smet nog. De komende 6 jaar is Iefke Hendrickx dus de nieuwe schepen.  
 
1. Goedkeuring vorig verslag d.d. 24.04.2018  

a) Lieve Verheyden: In het vorig verslag stond dat er kinderen ‘gepikt’ worden door het OCMW.  
 Doordat het OCMW met wachtlijsten werkt en ouders opbelt bij een vrije plaats valt een 

andere opvang met een gat.  
 Het OCMW zegt dat het ‘pikken van kinderen’ niet gebeurd en dat dit in de eerste plaats 

de verantwoordelijkheid van de ouders is.  
 Tevens meldt het OCMW dat ze steeds vragen of ze al ergens anders zijn ingeschreven. 
Vanuit de private kinderopvang komt de vraag om deze werkwijze te herbekijken. 
 

2. Opvoedingsondersteuning 
a) Brochure van de Opvoedingswinkel zijn reeds bezorgt en kunnen bij de jeugddienst nog 

opgehaald worden.  
b) Volgend jaar zal de vorming 'Eigen baas over je gedachten! Leer je kind positief denken!’ 

plaatsvinden in Schoten op 2/4/2019 van 19u30 tot 22u. Dit gaat over het leren omgaan met 
je emoties. Noteer dit alvast in jullie agenda.  

c) Vorming How2Talk2Kids 23/11/2018 
 Tijdens de vorming werden haalbare methodes om effectiever met kinderen te 

communiceren aangereikt. Er werd een theoretische achtergrond meegegeven en er 
werd kennis gemaakt met de basisbeginselen van de methodiek. Er stonden ook 
workshops op het programma vol praktijkgerichte voorbeelden.  



 Er was veel interesse in deze vorming. Er waren 118 inschrijvingen. Toch waren er 
slecht 82 personen aanwezig. Over het algemeen was het een goede vorming waarbij 
er veel interesse was van het publiek.  

 
d) Huiswerkbegeleiding  

 We organiseren reeds enkele jaren huiswerkbegeleiding. Dit is individuele begeleiding 
in groepjes van max. 6 kinderen, 1 keer per week van 15u45 – 16u30. 

 Dit jaar kunnen we de huiswerkbegeleiding slechts in 1 van de 2 scholen laten doorgaan 
omwille van een gebrek aan vrijwilligers. Deuzeldpark kan dit jaar niet doorgaan. Sint-
Eduardus is reeds opgestart. De huiswerkbegeleiding gaat hier op donderdag door.  

 Er is onderling bij de vrijwilligers een beurtrol.  
 Vrijwilligers kunnen zich steeds aanmelden bij de jeugddienst. Of door een mailtje te 

sturen naar jeugddienst@schoten.be.  
 
3. Visietekst zindelijkheid  

a) De visietekst zindelijkheid is definitief klaar. Alleen missen we gedragenheid, voornamelijk bij 
de basisscholen.  

b) Daarom willen we de scholen opnieuw extra aanspreken. Dit door op een KIOS vergadering, 
waar alle directies van de basisscholen aanwezig zijn, het verhaal opnieuw actief te brengen. 
Daarnaast zouden we de zorgleerkrachten en kleuterleerkrachten persoonlijk willen 
aanspreken om zo de gedragenheid te verhogen. Rita, directeur Bloemendaal en van 
opleiding kleuterjuf, heeft wel laten weten dat ze de tekst heel goed vindt.  

c) Tijdens een vorming rond kinderparticipatie waar Ivan Dierckx, Annick Degrève en Carolien 
Geerts aan hebben deelgenomen, kwam naar boven dat de overgang van de kinderopvang 
naar de school heel belangrijk is. Het blijft belangrijk om hier op in te zetten.  

 
4. Nieuwe partner Sarah Geeft  

a) ‘Sarah Geeft’ is een ruilwinkel in Schoten. Sarah zamelt spullen in voor kinderen van 0 tot 6 
jaar om ze daarna via een ruilsysteem met jetons te schenken. Je kan je inschrijven door 10 
euro te betalen waarvoor je 20 jetons krijgt. Met die jetons kan spullen ruilen. Als je deze 
spullen/ of andere spullen (terug)brengt, krijg je hier (weer) jetons voor in de plaats.  

b) Sarah Geeft is open sinds 6 september en heeft nu 40 klanten die regelmatig terugkomen.  
c) Alle informatie omtrent haar werking kan je terug vinden in de flyer en op haar website 

www.sarahgeeft.com.  
d) Het Huis van het Kind kocht reeds jetons aan. Deze worden verspreid via Kind en Gezin en 

het OCMW aan ouders waarvan zij denken dat zij hier het meeste aan hebben.  
a) Er gebeuren reeds enkele acties voor Sarah Geeft. Het Vlindertje doet een actie rond 

Sinterklaas en zamelt hierbij spullen in voor Sarah Geeft. Sint-Cordula deed ook een actie. 
Hierbij komen de kinderen op bezoek om de ingezamelde spullen af te geven.  

b) De openingsuren op de flyer zijn niet meer up-to-date. Voor juiste openingsuren en andere 
acties kan je Sarah Geeft volgen op Facebook. Er zijn stickers afgedrukt om op de flyer te 
plakken met deze boodschap. Flyers en stickers kunnen ook steeds bekomen worden op de 
jeugddienst. 

c) Financiële giften zijn ook welkom. Hier kan o.a. de huur van het huis mee betaald worden. 
 

5. Kinderopvanglocaties 
a) Verschuiving en sluiting van kinderopvang bij de dienst van onthaalouders:  

 We kregen melding van Kind en Gezin op 21 september dat er 2 onthaalouders gestopt 
zijn. Iemand op de Zeurtebaan op 22 september 2017 en twee samenwerkende 
onthaalouders in de Paalstraat op 28 september 2018. Dit initiatief werd een 
gezinsopvang. Alle IKT plaatsen zijn terug verdeeld.  
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 Lieve Verheyden meldt hierbij dat er momenteel 30 onthaalouders zijn die 
gezinsopvang aan bieden (max 8 kinderen) en 2 opvanglocaties waar samenwerkende 
onthaalouders zijn (max 18 kinderen).  

 De samenwerkende onthaalouder in de Heikantstraat werd eerder niet gemeld in het 
LOKO. Lieve Verheyden meldt dat ze niet op de hoogte waren dat dit nodig was voor 
samenwerkende onthaalouders.  

b) Subsidies:  
 Er komt nog een oproep voor subsidies trap 2 aan. Schoten valt hier helaas opnieuw uit 

de boot.  
 Eind november verwachten we een subsidieoproep voor ruimere openingsuren in de 

groepsopvang. Deze wordt per provincie bekeken waarbij we dus wel kans maken bij 
deze oproep.  

c) Schorsing kinderopvang locatie Schilde:  
 In Schilde is er een kinderopvang geschorst sinds 19 november. 32 gezinnen moeten 

opzoek naar andere opvang. Kinderdagverblijven mogen in overbezetting gaan om dit 
tijdelijk op te vangen. Hiervoor neemt u contact op met u klantbeheerder bij Kind en 
Gezin en dan krijgt u formele toestemming. Deze toestemming is wel verplicht indien je 
overbezetting wil gaan.   

 
6. Nieuwe flyer kinderopvang  

a) Er zijn nieuwe flyers voor de kinderopvang. Deze kunnen opgehaald worden op de 
jeugddienst. 

 
7. Visie VVSG   

a) De Federatie Kinderopvang, SOM, UnieKO, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
(VVSG) en het Vlaams Welzijnsverbond stelden een engagementsverklaring op voor een 
goede samenwerking tussen lokale besturen en organisatoren kinderopvang. In deze 
engagementsverklaring reikt men enkele principes aan voor een gelijkwaardig en 
rechtvaardig partnerschap tussen lokale besturen en organisatoren van kinderopvang. Er 
wordt gestreefd naar een echt partnerschap met onderstaande zaken: 
 Iedere partij is evenwaardig: elke organisator kinderopvang vormt een gelijkwaardige 

partner voor het lokale bestuur. Ondersteuning die het lokaal bestuur voorziet is op álle 
voorzieningen gericht.  

 Een transparante regierol: het lokaal bestuur oefent de regierol objectief en 
transparant uit daarnaast kan een lokaal bestuur ook organisator zijn van 
kinderopvang.  

 Respect voor het lokale beleid: het beleid, in de vorm van beleidsdoelstellingen, kan 
enkel gerealiseerd worden in samenwerking met de plaatselijke 
kinderopvangvoorzieningen.  

 Klemtoon op respect en voor elkaar autonomie: er is respect voor elkaars identiteit, 
autonomie en eigenheid. 

Deze principes kunnen de lokale besturen en organisatoren kinderopvang inspireren tot een 
lokaal afsprakenkalender.  
De Federatie Kinderopvang, SOM, UnieKO, de VVSG en het Vlaams Welzijnsverbond 
engageren zich om, in het verlengde van deze engagementsverklaring, een actieplan te 
ontwikkelen met als doel de lokale samenwerking verder te ondersteunen. 

b) De jeugddienst heeft deze visie ontvangen en weet dat dit zaken zijn die er spelen in Schoten. 
De adviesraad geeft akkoord over deze visie en wil hier in de toekomst aan een actieplan 
werken. Hierbij rekening houdend dat alle partners actief hun inbreng moeten krijgen en dat 
we het in begrijpbare taal omzetten.  

 
 



8. Warm onthaal HvhK  
a) Vanaf december zal Carolien Geerts het warm onthaal HvhK van maandag tot donderdag van 

9u00 tot 12u00 bemannen. Je kan haar contacteren via mail (huisvanhetkind@schoten.be), 
je kan langs komen tijdens de openingsuren of een afspraak maken.  

b) Voornaamste taken hier zijn: mensen welkom heten, informatie geven over de partners/ 
toeleiding naar juiste partner bij gerichte vragen, informatie geven over het Lokaal Loket 
Kinderopvang en het groeipakket.  

c) Lokaal Loket Kinderopvang 
 Dit is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar 

voor-  en buitenschoolse kinderopvang. 
 We willen op deze manier de zoektocht naar kinderopvang voor ouders eenvoudiger 

maken. Ouders kunnen hun vraag naar kinderopvang bij het Lokaal Loket Kinderopvang 
stellen waarbij wij hen informeren over de verschillende opvanginitiatieven, (indien 
mogelijk) beschikbare plaatsen en waar nodig, gezinnen in contact brengen met 
organisatoren van de kinderopvang.  

 Indien je ouders moet weigeren, gelieve hen door te sturen naar het Lokaal Loket 
Kinderopvang.  

 Oproep: Op regelmatige basis doorgeven van vrije plaatsen. (op vraag)  
d) Groeipakket 

 Het groeipakket is de vernieuwde kinderbijslag. Deze zal van toepassing zijn voor 
kinderen die geboren zijn vanaf 1/1/2019.  

 Ouders dienen zich zelf aan te melden bij 1 van de 5 uitbetalingsactoren. Dit wordt niet 
meer automatisch door de werkgever geregeld. Gelieve hen hierover te informeren.  

 Het groeipakket bestaat uit een eenmalig startbedrag, een vast maandelijks bedrag, 
een school bonus en enkele toeslagen. Je hebt de zorgtoeslag, de sociale toeslag en de 
participatie toeslag voor de kinderopvang en voor kleuterparticipatie.  

 De participatietoeslag voor de kinderopvang is de belangrijkste toeslag om hier aan te 
halen: 
 Deze toeslag zal ook ingaan vanaf 1/1/2019. De geboortedatum van het kind 

maakt niet uit.  
 Kinderen die hiervoor in aanmerking komen, zijn diegene die in Vlaanderen 

naar een niet IKG kinderopvang gaan. Ouders krijgen per hele dag kinderopvang 
(min. 3 uur) (automatisch) €3,23 terugbetaald.   

 Het is aan de kinderopvanginitiatieven om de aanwezigheidslijsten te delen met 
Kind en Gezin. De kinderopvanginitiatieven die werken volgens het IKG-systeem 
zijn reeds gecontacteerd door Kind en Gezin. 

 Voor alle vragen omtrent het groeipakket en de bijhorende toeslagen kan je terecht op 
www.groeipakket.be of via mail: info@groeipakket.be of bij Kind en Gezin. Bij 
specifieke vragen kunnen jullie terecht bij jullie contactpersoon bij Kind en Gezin. 

e) Infosessie groeipakket 
 De jeugddienst heeft reeds met 1 van de 5 uitbetalingsactoren een overleg gehad. De 

uitbetalingsactor Kidslife wil een infosessie voor professionelen aanbieden.  
Uit het overleg kwam naar voor dat hier geen interesse in is.  

 Diegene die wel interesse hebben in een infosessie kunnen deelnemen aan de 
infosessie op vrijdag 7/12/2018 om 10u in zaal Born: Azalealaan 5 te Brasschaat (naast 
Hemelhoeve) 
Inschrijven kan via dit mailadres cine.de.schutter@brasschaat.be 
Wat mag u verwachten: 

- een algemene kadering van het groeipakket met filmpje,  
- rol van de partners van Huis van het Kind, 
- rol van de uitbetalingsactoren , zij zullen zelf aanwezig zijn zodat u hen vragen kan 

stellen. 
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Indien ouders hier vragen over hebben, kan u ze doorsturen naar het onthaal van het Huis 
van het Kind waar ze verder geholpen zullen worden. Bij gerichte vragen worden ze 
doorverwezen naar hun uitbetalingsactor.  
 

9. Speelbabbel in Schoten  

a) Tijdens een overleg met Kind en Gezin en de jeugddienst kwam duidelijk naar boven dat een 
speelbabbel in Schoten een mooie aanvulling zou zijn naar het aanbod dat het Huis van het 
Kind nu reeds biedt. Daarnaast is er ook wel de nodige vraag naar.  

b) We gaan bekijken hoe we dit kunnen opstarten. Eventueel zou Koraal vzw de partner kunnen 
zijn die dit aanbied. Zij doen dit reeds in omliggende Huizen rond Schoten.  

c) Mogelijke locaties om dit te laten doorgaan zijn de bibliotheek, Sarah Geeft of de Driewieler.  
  

10. Libellen boekenactie  
a) Magazine Libelle zamelt boeken in voor kinderen tot 25/11/2018. Dit doen ze op de 

boekenbeurs en in verschillende kringloopwinkels. De kringloopwinkels moeten op hun beurt 
contact opnemen met de Huizen van het Kind. Zodat de Huizen deze boeken kunnen 
verspreiden aan gezinnen die het nodig hebben.  

b) Als de boeken aangekomen zijn, worden jullie op de hoogte gebracht met de vraag of jullie 
deze zouden willen graag verdelen aan gezinnen (in kansarmoede)? Het OCMW, KDV Het 
Vlindertje, de bibliotheek, Appel en Ei en (via de huiswerkbegeleiding) op scholen zijn 
eventuele opties.  
 

11. Wereldlichtjesdag  
a) Tijdens Wereldlichtjesdag zondag 9 december 2018 steken mensen over de hele wereld om 

19.00 u lokale tijd lichtjes/kaarsjes aan ter herdenking van overleden kinderen. Ook in 
Schoten doen we dit voor het 2de jaar oprij.  

b) Het programma: 
 Om 18.45 u verzamelen we aan de ingang van de begraafplaats (Hendrik 

Consciencestraat 2A, 2900 Schoten). 
 Om 19.00 u steken we de lichtjes aan met een ingetogen tekst en lied. We voorzien 

lichtjes, maar neem gerust eigen lichtjes mee. 
 Nadien wandelen we samen naar Foyer De Kaekelaar en bieden we warme dranken 

aan. 
c) Voor deze dag zoeken we nog naar leuke theelichthouders. Mensen mogen ook zelf iets 

meenemen. Indien je theelichthouders hebt die je niet meer gebruikt, kan je deze komen 
afgeven op de jeugddienst, Sint-Cordulastraat 10. 

d) Sarah Speltinckx en Marrit Huysmans boden zich aan als vrijwilliger. Bedankt hiervoor! 
 

12. Feestvarken vzw  
a) Feestvarken vzw heeft als doel ieder kind een leuke verjaardag te geven. Ook kinderen in 

(kans)armoede. Ze willen dit ‘achter de schermen doen’. Feestvarken biedt deze pakketten 
aan het OCMW aan en de maatschappelijk werkers geven deze dan aan de ouders mee. Zo 
kunnen ouders het cadeau zelf aan hun kinderen geven. In het pakket zit naast een cadeau 
voor het kind ook alles om een feestje te organiseren zoals vlaggetjes, tafelkleed, leuke 
bordjes en bekers en enkele ballonen. Ook een cake mix om het feestje af te maken zit in de 
doos. Daarnaast zit er ook een pak Haribo snoep in met kleine zakjes in om te trakteren in de 
klas.  

b) Feestvarken vzw breidt vanaf januari 2019 zijn werking uit tot in Schoten. Er worden 200 
pakketten voorzien voor kinderen tussen 3-12jaar.  

c) Mensen worden hiervoor door het OCMW aangesproken en moeten hier zelf niks voor doen. 
 



13. Receptie LOKO – Huis van het Kind 
a) Jullie kregen reeds een uitnodiging voor de receptie van het LOKO en Huis van het Kind. 

Inschrijven kan nog tot 26 november. 
b) De receptie vindt plaats op 7 december 2018. Er zal vooraf een initiatie zijn van PET (Parent 

Effectiveness Training).  Daarna kunnen we gezellig afsluiten met hapje en drankje in Foyer 
de Kelder in het Kasteel van Schoten.  
 

14. Voorzitterschap LOKO  
Katrien Van Elsen heeft haar laatste vergadering als voorzitster van het LOKO achter de rug. 
We willen haar uit naam van iedereen nog eens enorm bedanken! Ze heeft dit bijna 10 jaar 
fantastisch gedaan.  
 

15. Varia 
a) Gespreksavond MeMoQ Het Vlindertje  

 Op dinsdag 4 december 2018 om 19u30 in kinderopvang Het Vlindertje, Gasketelplein 2 
te Schoten.  

 Het is gratis vorming omtrent de MeMoQ (Meten en Monitoren van Kwaliteit in de 
kinderopvang). Graag een mailtje ter bevestiging bij aanwezigheid naar 
hetvlindertje123@outlook.com.  

 
b) Ingrid Toelen, relatiebeheerder van team Voorkempen en Middenkempen zal vanaf januari 

2019 relatiebeheerder van Antwerpen zijn en geen contactpersoon meer voor Schoten.  
 

c) Speel-o-theek de Foliant heeft reeds een afhaalpunt in de bibliotheek van Schoten. Zowel in 
de hoofd bibliotheek als in het filiaal kunnen bestellingen afgehaald worden. Bestellen doe je 
via de website van de Foliant. 

 
 

De nieuwe data van het LOKO voor 2019 zijn op maandag 4/2  -  29/4  -  21/10. Locatie 
wordt later bij de uitnodiging meegedeeld.  

 
Voor verslag, 
 
Carolien Geerts en Janne Van Geel 
Medewerkers jeugddienst 
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