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Agenda
1.

Goedkeuring verslag 6/10/2015

De vergadering keurt het verslag goed.
2.

Opvolging actiepunten

LOK 6/10/2015
Actie
Updaten ledenlijst: mail + plaatsvervangers
Overzicht opvangplaatsen Boortmeerbeek:
vragen cijfers Kind en Gezin (139
opvangplaatsen)

Updaten overzicht opvanguren en prijssetting
initiatieven
Bekendmaking maatregelen sociale en culturele
participatie
Subsidies kinderopvang Kind en Gezin: advies
LOK overmaken

3.

Verantw. Status
Katrien W Ok: zie bijlage 1.
Katrien W Ok: Katrien overloopt het overzicht
Kwartaal 2, 2015
- Gezinsopvang (zonder sociaal statuut): 1
locatie met 7 opvangplaatsen (ic. Christiane
Goovaerts: verhuisde naar Kampenhout per
1/09/2015)
- Gezinsopvang met sociaal statuut: 11 locaties
voor 65,12 plaatsen
Berekening is als volgt: er wordt niet gekeken
naar de doorgegeven vergunde capaciteit,
maar naar de gesubsidieerde capaciteit van
deze subsidiegroep: deze bedroeg op
30/06/2015:
373
plaatsen
voor
63
onthaalouders binnen deze zorgregio. Dit
maakt voor Boortmeerbeek met 11 locaties:
373/63*11= 65,12
- Groepsopvang vrije prijs:
o Het Malterieke: 32 opvangplaatsen
o Stapje voor stapje: 14 opvangplaatsen
o Droomland: 21 opvangplaatsen
Totaal: 139,12 opvangplaatsen
Katrien W Ok: zie bijlage + agendapunt
Scholen

Katrien

Flyer opmaken om aan de ouders te
geven in individuele gesprekken:
Katrien W
Ok: zie agendapunt

Ledenlijst LOK: ontslag effectieve leden

3.1. Ontslag Els Honoré als effectief lid
Els Honoré, voorzitter oudercomité VBS Kringeling dient haar ontslag in als effectief lid en wordt
plaatsvervangend lid. Ine Van Elskens wordt effectief lid van het LOK.
3.2. Ontslag Viviane De Ridder als effectief lid
Viviane De Ridder, voorzitter oudercomité GBS Boortmeerbeek dient haar ontslag in als effectief
lid vanaf september 2016. Zij zal als voorzitter van het LOK moeten worden vervangen. De
effectieve leden kunnen zich volgende vergadering kandidaat stellen als voorzitter.
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4.

Voortgang opvangdossiers Kind en Gezin

Het OCMW maakte het advies lokaal bestuur betreffende de uitbreidingsronde 2015
Kinderopvang, samen met het verslag van de vergadering van het lokaal overleg kinderopvang
van 6 oktober 2015 over aan Kind en Gezin per mail op 16 oktober 2015.
De vergadering had gevraagd op de hoogte te worden gehouden van de uiteindelijke toewijzing
door Kind en Gezin. Er wordt een subsidiebelofte toegekend aan BABILOU Belgium bvba voor
de oprichting van een nieuwe subsidiegroep groepsopvang met een nieuwe locatie groepsopvang
met 18 plaatsen met de basissubsidie en de subsidie voor inkomenstarief. Er is een weigering
voor INFANO vzw.

5.

Oplossing opvangaanbod voor en na school in Boortmeerbeek

We overlopen het overzichtsdocument (bijlage 2) met aanbod voor en naschoolse opvang in
Boortmeerbeek.
Wat betreft het opvangaanbod van Ravot: biedt opvang op drie momenten:
- Voor en na school
- Schoolvrije dagen
- Vakantiedagen
Voor Ravot doen we een aantal vaststellingen naar gebruik buitenschoolse opvang:
- Opvang voor en na school: verminderd
- Opvang tijdens schoolvrije dagen: verminderd
- Opvang tijdens vakanties: stabiel
- Grootste daling is te merken binnen GBS
We maken een oplijsting van redenen waarom opvang daalt. Op een aantal factoren hebben we
geen vat, doch dienen er wel rekening mee te houden.
1. Wegeniswerken + communicatie er rond: bereikbaarheid Ravot is een probleem. Mensen
zoeken andere alternatieven. Indien deze alternatieven minstens zo goed zijn als Ravot
wordt het moeilijk deze kinderen terug te winnen.
2. Tarieven verhoogd (in sociaal-economische tijden): spanning tussen nood aan inkomsten
OCMW en inkomen mensen
3. Boetesysteem: minder flexibiliteit naar reservatie versus efficiënter werken
(wachtlijstbeheer)
4. Leerlingen zesdejaars blijven hoe langer hoe sneller thuis (maatschappelijke evolutie) +
generatie oudere broers en zussen op Ravot
5. Toename van scheidingen: mensen organiseren opvang van kinderen efficiënter
6. Crisis en toename werkloosheid: minder behoefte aan kinderopvang
7. Opvanguren van scholen breiden uit: begrijpelijk vanuit individuele school, maar niet voor
geheel versus kwaliteit opvang (1 begeleider voor x-aantal kinderen)
8. Voorschoolse opvang van Ravot gaat naar kritiek punt, oa. door gezamenlijk busvervoer
9. Debiteurenbeheer: mensen worden aangesproken en blijven finaal weg (veel grote
gezinnen met meerdere kinderen)
Wat moet gebeuren?
- enerzijds de voorschoolse opvangcapaciteit op Ravot ernstig uitbreiden + optimalisatie
naschoolse opvang
- anderzijds het gemeentelijk busvervoer bestendigen voor wat betreft het vervoer van en
naar de opvang
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Op 19/02/2016 vond er een overleg plaats met schepen Karin Derua, Patrick Vissers en de
schooldirecteurs van de GBS, De Wegwijzer en De Bosuiltjes (Kringeling was verontschuldigd
wegens ziekte directeur).
Volgend voorstel wordt voorgelegd aan de schoolraad en schoolbestuur:
1. Afstemming uren opvang voor alle scholen:
o begin uur voorschoolse opvang om 7.30 uur
 impact voor GBS (vanaf 7 uur) en Bosuiltjes (vanaf 7 uur)
o eind uur naschoolse opvang om 17.30 uur
 impact voor Wegwijzer (tot 17.45 uur) en Bosluitjes (tot 18 uur)
o woensdag naschoolse opvang tot uiterlijk 13 uur
 impact voor Wegwijzer (tot 13.45 uur) en Kringeling (tot 12.45 uur)
Rekening houdend met de cijfers waarover we beschikken is dit voorstel haalbaar voor
Ravot.
Capaciteit Ravot = 87 plaatsen (1 uur over bezetting gaan = 113 plaatsen)
2. Gelijkschakeling tariefsetting voor alle scholen
Alle scholen hanteren dezelfde prijs, nl. de prijs van Ravot: € 1 per begonnen half uur met
een korting van 25% op de opvangprijs bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde
gezin.
Reacties van de vergadering op deze twee voorstellen:
1. Afstemming uren opvang voor alle scholen:
De Bosuiltjes:
 Ravot is te ver weg voor de ouders (Vaart, Leuvensesteenweg, spoorweg). ’s Morgens is
het niet in het belang van het kind om gebruik te maken van de voorschoolse opvang op
Ravot. Willen ouders om 7 uur gebruik maken van de opvang op Ravot betekent dat zij
thuis nog vroeger (tot een half uur) zouden moeten vertrekken. Ouders gaan op zoek naar
andere oplossingen, weg van Ravot.
 Idealiter zou er een tweede deellocatie komen voor de buitenschoolse kinderopvang in
Schiplaken in de voormalige pastorie. De schooldirecteur krijgt het jaar na jaar moeilijker
om personeel te vinden voor de organisatie van de naschoolse opvang. Het zijn
vrijwilligers die dit doen uit noodzaak. Graag ziet hij een oplossing op langere termijn.
 Het heeft geen zin te streven naar een gelijkschakeling in de zin van een gelijke
behandeling voor alle scholen in afname dienstverlening Ravot omdat de scholen zich niet
in een gelijkwaardige positie bevinden. Schiplaken is een heel andere deelgemeente dan
Boortmeerbeek/ Hever.
De Wegwijzer:
 De uren van de naschoolse opvang werden met een kwartier uitgebreid om meer uren te
geven aan de begeleidster (ic. 2 volle uren van 15.45-17.45 uur).
Kringeling:
 Het vervoer van de kinderen per fiets naar Ravot blijkt een heikel punt te zijn.
 Kringeling vangt ’s morgens heel veel kinderen op. De opvang begint reeds om 7.30 uur
om de PWA-beambte een volledig uur in te zetten (7.30 – 8.20 uur).
Algemeen:
 De vergadering kan er zich in vinden dat Ravot zich ’s morgens (exclusief) richt op de
kinderen van Kringeling vanaf 7 uur tot een kwartier voor begin school (wettelijk bepaald).
Op deze manier kunnen de scholen die reeds ochtendopvang aanbieden om 7 uur dit
behouden (Bosuiltjes en GBS). De kindjes van De Wegwijzer kunnen blijvend terecht op
Ravot vanaf 7 uur. Op basis van de cijfers waarover we beschikken, is dit mogelijk:
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o
o

Kringeling vangt ‘s morgens 60 kinderen op voor 8 uur en 30 kinderen na 8 uur.
Slechts enkelingen van De Wegwijzer worden ’s morgens opgevangen op Ravot
om 7 uur.

2. Gelijkschakeling tariefsetting voor alle scholen:
Geen opmerkingen. De vergadering kan zich hierin vinden.
Verder waren op het overleg met schepen Derua ook vragen aan bod gekomen naar het
bestendigen van het gemeentelijk busvervoer, het aanbieden van een stille ruimte op Ravot en
het bekend maken van Ravot via de scholen:


Bestendigen busvervoer
Ravot is afhankelijk van het gemeentelijk busvervoer. De manier van inschrijvingen wordt
geoptimaliseerd (aanbesteding lopend op de gemeente).



Aanbod ‘stille ruimte’ op Ravot voor huiswerk
Het aanbod van de huiswerkklas zou één van de hoofdredenen zijn waarom kinderen in
de naschoolse opvang op school blijven. Actueel heeft Ravot een stille ruimte in gebruik
waar kinderen hun huiswerk kunnen maken. Het gaat niet om huiswerkbegeleiding.
We komen tot volgend overzicht m.b.t. organisatie huiswerkklas naschools:
GBS
Wegwijzer
Kringeling
Bosuiltjes

4de, 5de, 6de leerjaar
1ste, 2de leerjaar
3de, 4de, 5de, 6de leerjaar
/
4de, 5de, 6de leerjaar
2de, 3de leerjaar

Stille studie (verplicht)
Stille studie (optioneel)
Stille studie (optioneel)
Geen stille studie
Stille studie (verplicht)
Stille studie (optioneel)

16 – 16.30 uur
15.45 – 16.15 uur
15.45 – 16.45 uur
16 – 17 uur
16 – einde huistaken

Na de paasvakantie optimaliseert Ravot zijn stille ruimte en zal dit proactief communiceren
naar de ouders.


Bekendmaking Ravot aan ouders via de scholen
Er wordt gedacht aan een concept waarbij de kinderen tijdens de schooltijd kennis maken
met Ravot. Dit kan best tegen einde schooljaar (vakantie-aanbod) en begin school (vooren naschools aanbod). Dit voorstel kan worden ingepland via teamcoördinator, liefst een
maand op voorhand omwille van de praktische organisatie.
Een andere manier van bekendmaking is het meegeven van promomateriaal aan de
ouders via de scholen bij inschrijving. Liesbeth bezorgt een aantal folders en
gepersonaliseerde brieven aan de scholen.
Voor de volledigheid meldt Liesbeth dat de scholen kosteloos gebruik kunnen maken van
de site van Ravot voor schoolse activiteiten.

Over het algemeen was de vergadering positief over het aanbod van Ravot.
Gelet op de afwezigheid van Annick Brems wordt de bespreking van een mogelijk voorstel naar
privatisering van opvang uitgesteld naar de volgende vergadering.

6.

Kennisname toekenning vergunning aan kinderopvanglocatie
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Op 1/12/2015 werden we door Kind en Gezin op de hoogte gebracht van een vergunning voor
opvang van baby’s en peuters aan Landelijke Kinderopvang voor de kinderopvanglocatie Pittevils
Myriam, Stationsstraat 6, 3191 Hever. De vergunning wordt toegekend voor 8
kinderopvangplaatsen.
Annemie Waebens deelt de vergadering mee dat er één onthaalouder is gestopt: Katrien
Peirtsegaelle. Actueel heeft de dienst Landelijke Kinderopvang 11 onthaalouders in
Boortmeerbeek en deelgemeenten:
 5 Boortmeerbeek
 5 Hever
 1 Schiplaken
Elke onthaalouder heeft een vergunning voor 8 kinderopvangplaatsen.

7.

Varia

Geen

8.

Vastleggen volgend vergadermoment

Een nieuw vergadermoment wordt vastgelegd op maandag 30 mei om 20 uur in de vergaderzaal
van het OCMW, Heverplein 3, 3191 Boortmeerbeek.
Rekening houdend met de bepalingen in het huishoudelijk reglement moeten de uitnodiging en
begeleidende stukken ten minste 7 dagen voor de vergadering worden verstuurd. De leden
maken alles over aan de secretaris van het LOK, Liesbeth Guinier, uiterlijk 14 dagen voor de start
van de volgende vergadering. Dit gebeurt per mail: liesbeth.guinier@ocmwboortmeerbeek.be.

Bijlagen bij het verslag:
1. Ledenlijst LOK dd. 22/02/2016
2. Overzicht kinderopvangplaatsen Boortmeerbeek
Het verslag wordt ter kennis gebracht van het vast bureau en nadien gepubliceerd op de website
van het OCMW.
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