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Kristien Goeminne, schepen voor Welzijn
Nicky Van Calster, projectwerker kinderarmoede Welzijnshuis
Mit Van Gompel, jeugddienst Gemeente
Lies Elsen, Landelijke Kinderopvang
Katty Creytens, diensthoofd Welzijnshuis (verslag)
VERONTSCHULDIGD
Nadine De Ron, Landelijke Kinderopvang
Sandra Ryckmans, Bambino
Melanie Van Aerschot, Gerry’s Bengeltjes

Afspraken rond de vernieuwde werking van het LOK en planning 2016

Er is een stroeve samenwerking en communicatie tussen het LOK en het lokale
bestuur. Daarnaast lijkt het LOK ook niet meer interessant voor andere partners
zoals de ouderraden en de scholen. Om hieraan te verhelpen is er een
voorbereidende vergadering geweest op 20 januari 2016 waarbij de voorzitter van
het LOK (Erna) en de voorzitter van het Welzijnshuis (Alexandra) , schepen voor
Welzijn (Kristien) en het diensthoofd Welzijnshuis (Katty) een pakket met
verbetervoorstellen hebben uitgewerkt :
-

-

Verbreding va het LOK : naast de kinderdagverblijven dienen tevens andere
actoren hun weg naar het Lok opnieuw te vinden, zoals de scholen en de
ouderraden. Dit veronderstelt weliswaar een inhoudelijke verbreding met
agendapunten die bijdragen tot de ontwikkeling van een sociaal
kinderopvangbeleid.
Ondersteuning van de organisatie van het LOK via personeelsinzet voor
onder meer Secretariaat (administratief medewerker en deskundige ) : het
Welzijnshuis is bereid om de secretariaatsfunctie op te nemen ter ontlasting
van de Lok-leden, zonder afbreuk te doen aan de voorbije inzet vanwege
Wendy. De vergadering gaat hiermee niet akkoord . Enkele LOK-leden , olv
de LOK-voorzitter en de LOK -secretaris zullen dit uitzoeken door de statuten,
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regelgeving en lokale reglementering ter zake uit te pluizen. Het is evenmin
niet meer duidelijk welke de werkelijke leden zijn.
-

Planning LOK in 2016 :
13/4 , 22/6 , 26/10 telkens om 19u30 .

Huis van het Kind
Het Welzijnshuis investeert in extra personeelsuren om de draad opnieuw op te
nemen na het plotse wegvallen van de vorige projectmedewerker. Voor 2016 zijn
extra middelen ingeschreven. De bedoeling is om tegen het eind van 2016 een
voorstel aan de OCMW- en gemeenteraad te kunnen voorleggen en de volgende
maanden hiertoe een projectvoorbereiding uit te werken. Er wordt gestreefd om op
het LOK van 22/6 een eerste stavaza in dit dossier voor advies te agenderen.

Week van de Opvoeding : thema/datum/werkgroep

Via doodle krijgt ieder de gelegenheid om zich op te geven voor de
werkgroepvergadering die het initiatief zal voorbereiden olv Nicky. Van 16 tot 23 mei
zetten we Opvoeden weer positief in de kijker onder het motto: Opvoeden, af en toe
eens diep ademhalen! Met dit thema hopen we opvoeders, ouders én kinderen aan
te zetten om af en toe eens stil te staan. Even diep te ademen en te zijn in plaats
van te doen.

Loket kinderopvang
Kortenberg stapte mee in het onderzoek door Interleuven naar de mogelijkheden van
regionale samenwerking. De toepasbaarheid van het Leuvense model wordt
onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden teruggekoppeld naar het LOK.

Toelichting Project kinderarmoede van het Welzijnshuis en de Kortenbergse scholen
(De Kubus-klasjes)
Het Welzijnshuis heeft personeelsuren vrijgemaakt om projecten uit te werken ter
bestrijding van de kinderarmoede. Dit gebeurt in vier thema’s :
-

Ondersteuning van de scholen
Drempels verlagen naar vrije tijd
Sociale kinderopvang
Uitbouw van een basiswerking voor kansarme groepen

De Kubusklassen, ter ondersteuning van de scholen, werden inmiddels opgericht in
drie scholen. Een kubusklas is een groepje kinderen van het eerste en tweede
leerjaar die onder de begeleiding van vrijwilligers naschools worden opgevangen. Er
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wordt hen geleerd hoe ze kunnen ‘structuur’ aanbrengen in hun schoolse taken en er
is tevens aandacht voor speelse ‘taalstimulering’. De ouders worden mee betrokken
zodat zij op termijn ook thuis voor een aangenaam leerklimaat kunnen instaan.
Samenwerking rond vormingsinitiatieven

-

Het Kapoentje organiseert een info-avond in de week van de opvoeding, de
andere partners zijn welkom.
De partners van het LOK worden opgeroepen om suggesties de doen voor
een gemeenschappelijke vorming, die door de gemeente zal gefinancierd
worden binnen de budgettaire grenzen.

Varia
-

2 februari : pannenkoekenslag tvv cliniclowns
‘voorrangskinderen’ : meer info mbt de criteria op de website van Kind en
Gezin.
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