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Advies op vraag yan het Lokaal Overleg Kinderopvang en op vraag van het Schoolbestuur
Dit advies wordt gerícht aan
Het Schoolbestuur van VBS De Bosuiltjes Schiplaken
Het Lokaal Overleg KinderoPvang
De Schepen van dnderwijs, mevrouw Karin Derua - en aan het gemeentebestuur

-

De vraag die we beantwoorden is de volgende:
naar
W¡l de school de prijs van de voor- en naschoolse kinderopvang verhogen van €0,85
€1 per begonnen half uur?
Zo zouden alle scholen op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek dezelfde
(lBo)
tarieven hanteren dan die gehanieerd ðoor het lnitiatief voor Buitenschoolse opvang
"Ravot".
plaats van
W¡l de school de voorschoolse opvang eventueel pas openen vanaf 7u30 in
geopend
is voor
7u
vanaf
eryoor te zorgen dat enket IBO "Ravof'

-

-

vanaf 7u om

voorschoolse oPvang?
rekening
De Schoolraad ontving ook het standpunt van het Schoolbestuur en heeft hiermee
gehouden in zijn advisering.

De Schoolraad geeft volgend advies met unanimiteit en in aanwezigheid van alle

de Oudenaad:
stemgerechtígden uit de bkãle gemeenschap, het personeel van de schoolen

van de voor- en
Gunstig advies om in te gaan op de vraag tot verhoging van de richtprijs
per begonnen half uur mèt
naschoolse opvang. Concreet een verhogin! van €0,85 naar €1
(op het totaalbedrag). Dit
vermindering ïoori"i zõ ¡.¡no en de vofierioe kinderen van 25o/o
gezinnen met één kind en
betekent een verhoging van de kost van ãe kinderopvang voor de
kinderen'
een verlaging van Oé tóst voor de gezinnen met meerdere

à

opvang 30
De Schoolraad adviseert om nreú in te gaan op de vraag om de voorschoolse
minuten later te openen omwille van de volgende motivatie:
een reêel knelpunt' Het verkeer in
- De bereikbaarheid van "Ravot" vanu-it Schiplaken isomdat
deze de toegang is naar de
minst
jaarlijks
het
toe, niet in
de dorpskern neemt
voorschoolse opvang in de
de
kan
zin
E1g, ook voor de o*úgg"nOe gemeenten. ln die
in-"Ravot"'
schoolvan Schiplaferijeen 'cóncurrentie'zijn voor de voorschoolse opvang
voor de
"Ravot"
alternatief
als
De ouders van bchípla'ken zullen niet voor k¡ezen voor
afstand'
en
tijd
in
voorschoolse opvani, omdat dit hun traject gevoelig langer maakt

à

Advies voot- en naschoolse kinderopvang van de Schoolraad VBS De Bosuiltjes

-

Er zijn in de eerstkomende jaren nog heel wat wegenwerken gepland op het hele
gronägebied van Boortmeerbèek, wat de bereikbaarheid van "Ravof'vanuit Schiplaken
bemoeilijkt en zelfs quasi onmogelijk maakt.
De voorschoolse opvang vanaf 7u. wordt in Schiplaken gebruikt door een publiek dat
echt de noodzaak heeft omwille van het werk en die geen andere oplossing hebben.
Kwetsbare mensen zonder eigen vervoer kunnen op deze manier uitgesloten worden
en dat vinden we niet sociaalOm naar "Ravot" te kunnen gaan in de voorschoolse opvang zouden de kinderen van
"Ravoï'
Schiplaken vroeger moeten õpstaan en aangezien de voorschoolse opvang in
stopi om 7u45 (kinderen gaan dan de bus op naar school) zou het later openen van de
voorschoolse opvang uan Scniptaken zeker niet in het belang van het kind zijn. De
kinderen kunnen ook niet meer spelen zoals in de voorschoolse opvang op school (tot
8u50), maar moeten die tijd doorbrengen op de bus.

De Schoolraad vraagt zich af of deze maatregelen en wijzigingen in-tarief het probleem van
mogelijk verlies u"n s-ubsidies voor "Ravot" dbor onderbezetting effectief .gaat oplossen?
proactief in
VanOaãr dat de Schoolraad aandringt bij het gemeentebestuur en bij "Ravot" om
oplossing
een
om
wenden
te
dialoog te gaan met Kind & Gezin enãlle-mogelijke middelen aan

à

te zoeken voor dit Probleem.

)

De nood aan gedecentraliseerde kinderopvang in Schiplaken in de buurt van of in de school,
stijgt elk jaar. Wã merken ook een verschuiving in de noden: daar waar het vroeger vooral d.e

*éIgestelOe tweeverdieners waren die gebruik maakten van de voorschoolse opvang, zijn dit
nu ãerder kwetsbare gezinnen of gezinnen die echt geen andere keuze hebben.
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