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Welkom voorzitter
De voorzitter wil starten met een kleine dienstmededeling. Begin 2012 werd hij verkozen als voorzitter
van het LOK. Ondertussen is ook zijn jongste dochter afgestudeerd van GBS Rotselaar - Heikant. Bij
deze wordt Guy Van Hoof de nieuwe vertegenwoordiger van het betreffende oudercomité. Hierdoor
krijgt hij dan ook het stemrecht van de Ouderraad GBS Heikant, en zal de voorzitter zelf geen
stemrecht meer hebben. Het lijkt echter onnodig om het voorzitterschap op dit moment door te geven
gezien het LOK volgend jaar opnieuw wordt samengesteld in de nieuwe legislatuur en er dus ook een
nieuwe voorzitter wordt verkozen.
We doen een korte kennismakingsronde.
Opvolging vorig verslag (08/05/2017)
Vraag voorzitter: Vorige keer werden de bouwplannen van de school in Werchter toegelicht. Begin dit
jaar zou de aanbesteding zijn gebeurd, loopt alles nog volgens plan?
Jelle: De aanbesteding is inderdaad eind 2017 gedaan. De firma is geselecteerd en de
bouwvergunning loopt. We verwachten de eerste steenlegging na het bouwverlof. Directrice Siegrid
bevestigd dat alles loopt volgens plan.
Er zijn geen verdere opmerkingen bij het vorige verslag.
1. Huis van het Kind Rotselaar
Alle leden ontvangen het aanvraagdossier voor erkenning Huis van het Kind Rotselaar.
Voorzitter: De gemeente dient een erkenningsaanvraag in voor een Huis van het Kind in Rotselaar. Dit
is zeker een interessant dossier om hier vandaag te agenderen en te bespreken op dit overleg want
ook kinderopvang speelt hier een belangrijke rol in en dit initiatief is zeker ook interessant voor de
mensen of organisaties die hier in het LOK vertegenwoordigd zijn.
Jelle: In het beleidsplan wordt inderdaad de oprichting van een Huis van het Kind in Rotselaar een
doelstelling. We hebben de mogelijkheid om zelf in te vullen over welk gebied we met dit initiatief
willen werken. Dit kan gemeentelijk, intergemeentelijk of intra gemeentelijk. Het bestuur heeft als
gebiedsomschrijving gekozen om een Huis van het Kind Rotselaar op te starten.
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In Rotselaar wonen veel ‘ontheemde’ gezinnen. Mensen leren elkaar kennen in de studentenstad
Leuven, blijven daar een tijdje wonen, maar op het moment dat ze aan gezinsuitbreiding beginnen
werken verlaten ze de stad en komen ze in nabijgelegen gebieden, vaak in Rotselaar, terecht.
Het gevolg is dat zij weinig familiale banden hebben in de buurt en voor verschillende taken,
engagementen en bezorgdheden die samengaan met het opvoeden van kinderen niet kunnen
terugvallen op deze familiale band. En niet enkel voor de opvoedingsmaterie, maar ook voor
kinderopvang en gezinsondersteuning is dit een belangrijk element.
Naast een sterk netwerk van kinderopvang beschikt Rotselaar over een bruisend verenigingsleven. Er
zijn veel engagementen van ouders en verenigingen, ouderraden, gezinsbonden, …. Mensen
verenigen zich in organisaties die bezig zijn met opvoeding en het organiseren van een groot
activiteitenaanbod. Ook hebben we het geluk om in onze gemeente een consultatiebureau van Kind
en Preventie vzw, ‘de weeg’, in Wezemaal te hebben. Niet elke gemeente heeft deze dienstverlening.
Zij ontmoeten veel jonge gezinnen en de gemeente is met hen in nauw contact. Ook hebben we veel
adviesraden waar onze verenigingen in vertegenwoordigd zijn.
De insteek en het doel van Huis van het Kind is in eerste instantie om alle actoren die op dit moment
actief zijn rond kinderen en hun opvoeding in de gemeente samen te brengen. Er zijn heel veel
organisaties actief, ook veel experts zoals kinderartsen en –psychiaters en particulieren die bezig zijn
met ondersteuning van gezinsactiviteiten. Veel van deze mogelijke actoren hebben we proberen
oplijsten in bijlage 2 van het dossier. Dit is een hele lange lijst van mutualiteiten, ouderraden
adviesraden, gezinsorganisaties, academies, gemeentelijke diensten, scholen, externe experts, …
We vinden het belangrijk om in eerste instantie een netwerk te creëren. Een netwerk waar mensen
kennis maken met elkaar en ook met het aanbod dat ze aanbieden. Wie is er actief, wat doen zij, is er
een mogelijkheid om kruisbestuiving te doen en naar elkaar door te verwijzen? De lijst van mogelijke
partners is hoogstwaarschijnlijk nog niet volledig. De oproep wordt aan het LOK gedaan om nog
mogelijke partners door te geven aan de dienst kinderopvang.
Opdracht 1 is dus dit netwerk creëren.
Opdracht 2: hoe kan netwerk nog beter op elkaar inspelen. Welk aanbod van activiteiten organiseren
we en hoe kunnen we beter samenwerken. Hoe kunnen we elkaar versterken? Waar zijn de zwarte
vlekken? Waar is er nog geen aanbod rond in onze gemeente.
Opdracht 3: het netwerk verdiepen: bijkomende activiteiten organiseren, bijkomend aanbod rond
gezinsondersteuning. Ook de gemeente is aan het bekijken welke activiteiten zij nog meer kunnen
organiseren. Hiervoor is er een afspraak met het Sociaal Huis om tot een sterke samenwerking te
komen.
Gert Heylen: Voor het Sociaal Huis is het belangrijk dat alle activiteiten laagdrempelig worden
georganiseerd. We merken binnen onze werking dat veel mensen met vragen zitten over hoe ze met
kinderen moeten omgaan. Er wordt op dit moment reeds een groepswerking georganiseerd waar
mensen uit kwetsbare gezinnen worden samengebracht en waar ze hun verhaal onderling kunnen
doen. Hierbij is er ook iemand die hen antwoorden kan bieden. Er is ook een contactmoment waar er
eerstelijns psychologische hulp wordt aangeboden. Ook tijdens deze zitdagen komen er veel vragen
rond, ook opvoedingsproblematieken. Het Sociaal Huis heeft dus al veel initiatieven, en is er voor
iedereen en met speciale aandacht voor kwetsbare gezinnen.
Jelle: De eerste fase is reeds gefinaliseerd: er is een aanvraagdossier ingediend met een beperkte
startgroep: gemeente Rotselaar, Sociaal Huis, Kind en Gezin en Kind en Preventie vzw. Dit zijn de
verplichte partners. Van zodra we de erkenning hebben of in afwachting hiervan willen we het
partnerschap opentrekken naar een zo breed mogelijk netwerk en ook samenkomen met een groep
van geïnteresseerde partners. Heel recent heeft K&G ook een subsidieoproep gelanceerd waarop we
een dossier kunnen indienen in de periode augustus - oktober. Het is een goede zaak dat we eerst de
erkenning hebben om daarna subsidies te kunnen aanvragen.
Helen: Wordt het sportaanbod ook meegenomen in de lijst van partners?
Jelle: Dit hangt natuurlijk af van de partners zelf. Het is interessant om hier met het LOK vandaag een
brainstorm te doen over voorstellen van mogelijke partners. Om te bekijken waar interessante
raakvlakken zijn om nieuwe initiatieven te lanceren om het netwerk te verbreden en te verdiepen met
nieuwe activiteiten. Ik hoop om hier vandaag dus van de aanwezigen input te krijgen. Uiteindelijk zal
het afhangen van partners zelf. We kunnen natuurlijk niemand verplichten om deel uit te maken van
dit samenwerkingsverband. Sportverenigingen moeten dit zelf kiezen. De voorzitter van de sportraad
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staat op de lijst en is het eerste aanspreekpunt van alle sportverenigingen. Hetzelfde met de
jeugdverenigingen, cultuurverenigingen, zij worden in eerste instantie vertegenwoordigd door de
voorzitters van hun adviesraden.
Gert: Met de groepswerking van het Sociaal Huis hebben we contact met Sportoase en een aantal
sportclubs en bezoeken we hen ook. Voor veel mensen is dit nieuw, ze weten niet welke
mogelijkheden er zijn. Met het Sociaal Huis kunnen we mensen ondersteunen om hen te laten
deelnemen in sport- en andere clubs.
Ilse: Komen we nog samen vooraleer het subsidiedossier wordt ingediend?
Jelle: We willen inderdaad zeker samenkomen met de netwerkpartners vooraleer we een
subsidieaanvraag opstellen en indienen. Momenteel hebben we geen idee van hoelang behandeling
van het dossier effectief zal duren.
Ilse: In sommige gemeenten werken ze met werkgroepen. Organisatorisch is het belangrijk dat de
partners weten welk engagement er van hen wordt verwacht, hoeveel samenkomsten er zijn, …
Jelle: Het lijkt me interessant dat we thematisch of in doelgroepen zouden werken. Een interessante
piste is bijvoorbeeld toch ook om het LOK deel te laten uitmaken van Huis van het Kind Rotselaar en
als werkgroep die officieel erkend is te laten samenkomen.
Ilse: Wat is het subsidiebedrag dat de Vlaamse overheid voor Rotselaar wil uittrekken? Was wat
teleurstellend?
Jelle: 6.500 euro. Dit kan dienen als een startbudget. De vraag is: hoe kunnen we samen, mensen en
organisatie onderling met elkaar, bestaande initiatieven ondersteunen, definiëren welke noden er zijn.
We willen de laagdrempeligheid niet uit het oog verliezen en we willen ook op een manier starten die
haalbaar en realistisch is voor een middelgrote gemeente als Rotselaar. Het moet mee van onderuit
komen.
Jelle vraagt aan het overleg hoe zij dit zien vanuit hun ervaring. Hij heeft graag feedback van de
aanwezigen.
David: Het is belangrijk als organisator om concrete dingen aan te brengen. Duidelijk zijn in de punten
waar we aan willen werken, dan zullen er organisaties zijn die mee willen en andere die hier niets mee
kunnen. Als je aantal punten hebt gerealiseerd ben je al een grote stap verder. Dan zijn er andere
organisaties die zich meer betrokken voelen.
Jelle: Kan het interessant zijn om op regelmatige basis onthaalouders en kinderdagverblijven als
deelgroep bij elkaar te brengen?
David: Afhankelijk van de thema’s die je eraan wil koppelen. Als je spreekt over
opvoedingsondersteuning, dan is dit minder interessant voor ons. We doen dit dagelijks, maar hoe
ouders het thuis aanpakken, daar zijn we als verantwoordelijke niet mee bezig.
Jelle: de werking van Huis van het Kind is natuurlijk veel breder dan enkel opvoedingsondersteuning,
van -0,9 tot 24 jaar, hele brede gamma van het leven van kind tot jongere. Maar, ik hoor hier van de
aanwezigen dat het best kan opgedeeld worden in thema’s en doelgroepen.
Voorzitter: Ik stel voor dat de vertegenwoordigers van ouderraden en directies dit terugkoppelen naar
hun ploegen en op hun vergadering hierover van gedachten wisselen.
Maarten: Ik denk dat het in dubbele richting kan werken. Eerst nagaan wat er allemaal is, goede
analyses maken, kijken waar lacunes zijn en van hieruit mensen samenbrengen. De lijst van mogelijke
partners is nu al heel divers. Als de keuzes gemaakt zijn, kunnen organisaties of verenigingen
aangeven of ze hier al dan niet aan willen meewerken.
Jelle: De lijst van mogelijke partners is inderdaad zo lang en dat is omdat de keuzes die we maken,
ook gedragen moeten worden en best zoveel mogelijk partners mee de keuzes maken.
Voorzitter: Praktisch gezien is het moeilijk om met honderd mensen te vergaderen. Misschien eerder
elektronische enquête om te kijken wat hun perspectief is over de vijf hoogste noden?
Maarten: Als je samenlegt wat iedereen doet, en je stelt vast dat er een nood is, dan is het aan één of
meerdere van die partners om een aanbod te creëren en hier iets mee te doen.
Ilse: LK doet dit al in een aantal gemeenten, bv. kindercarrousel: workshops voor kinderen tot 12 jaar.
Vooral kwetsbare doelgroepen toeleiden en deze eerder persoonlijk aanspreken.
Jelle: Het is een interessante piste om te kijken waar de blinde vlekken zijn en de middelen die er zijn
aanwenden als een soort van projectsubsidie.
De Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en suggesties die zullen worden meegenomen
bij de uitwerking van dit project.
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2. BKO Rotselaar – centrum
Alle leden ontvangen plannen en foto’s van de nieuwbouw in de Kapelstraat.
Jelle: Vooraleer naar de stand van zaken te gaan schets ik graag nog even het kader. De vestiging
van de buitenschoolse kinderopvang biedt dagelijks opvang voor leerlingen van de twee scholen in
Rotselaar–centrum en de vakantieopvang van kleuters.
Deze herlocalisatie kadert in de visie van kernversterking van de gemeente Rotselaar. Door de kernen
te versterken kunnen we nieuwe winkels en faciliteiten aantrekken en tegelijk de buitengebieden
groener houden. De uitvoering van deze visie van kernversterking is opgenomen in de gemeentelijke
verordening wonen-in-meervoud. Om een project van kernversterking te realiseren voor Rotselaarcentrum, kan best grond worden benut waarop de kinderopvang nu gevestigd is, in de Bergstraat. De
Gemeenteraad heeft zich bereid gesteld om het goed in de Bergstraat te ruilen voor een nieuwbouw.
In de Kapelstraat, een locatie die centraal ligt tussen de twee scholen, wordt momenteel een
nieuwbouw voor buitenschoolse kinderopvang gefinaliseerd. Aan de Gemeenteraad zal een ruil van
de gebouwen in de Bergstraat en Kapelstraat worden voorgesteld.
De nieuwbouw ligt op korte wandelafstand van de beide scholen ‘de Klinker’ en ‘de Straal’. Op dit
moment worden de kinderen tweemaal per dag vervoerd door een bus. Jaarlijks kost dit ons meer dan
40.000 euro. Deze kost is niet meer nodig als de kinderopvang naar de Kapelstraat verhuist.
In het nieuwe gebouw is plaats voor meer kinderen. Het is een mooi en modern gebouw met aparte
ruimtes voor de kleuters en de lagereschoolkinderen. Binnen de grote speelruimtes zijn er ook
afgesloten ruimtes voorzien voor huiswerk of om in te rusten. Ze hebben elk hun buitenruimte met
zandbak, apart sanitair en een koude keuken. De beide ruimtes worden verbonden door een warme
keuken die niet toegankelijk is voor de kinderen. Ook de bureaus van de medewerkers zitten in het
gebouw, er is een overdekte buitenruimte aan de kant van de lagere school, een fietsenstalling die
kan worden afgesloten en een aparte bergruimte. De scouts kan ook gebruik maken van een deel van
het sanitair. Het gebouw voldoet aan alle opgelegde normen en voorwaarden voor een erkende
kinderopvang. Verder is het een ‘groen’ gebouw dat voldoet aan de BEN normen met een E-peil van
maximaal E40. Architecturaal is het gebouw opgevat als een ‘schuur’, verwijzend naar het landelijk
karakter van onze gemeente. Er is gebruik gemaakt van natuurlijke materialen o.a. de natuurlijke
zonnewering vooraan.
Maarten: Is er rekening gehouden met de akoestiek?
Jelle: De initiatiefnemer bevestigt dat er hard aan gewerkt is om de akoestiek goed te krijgen, maar we
kunnen de proef maar op de som nemen na de ingebruikname. De initiatiefnemer zal ook na de
ingebruikname de nodige maatregelen nemen indien de akoestiek niet voldoet aan de norm. Ook de
zorginspectie komt pas na de ingebruikname. Indien er nog opmerkingen zijn met betrekking tot het
gebouw is het aan de initiatiefnemer om hiervoor oplossingen te voorzien.
Helen: Als de scouts gebruikt maakt van het sanitair, dan kan ik mij inbeelden dat het daar heel vuil
achterblijft? Zijn er al afspraken gemaakt over wie dit gaat poetsen?
Jelle: Het gemeentebestuur heeft een duidelijke visie over gedeeld gebruik van de gemeentelijke
infrastructuur. Het is niet wijs om gebouwen enkel te gebruiken voor één doel tijdens een bepaald
moment en ze daarna te laten leegstaan. Worden er infrastructuren gedeeld dan moeten de
verschillende partners een aantal zaken overeenkomen. Er moeten afspraken worden gemaakt en
bijsturingen worden gedaan waar nodig. De Rotselaarse scholen zijn hier een voorloper. De kans is
ook groot dat activiteiten die door Huis van het Kind worden georganiseerd in de toekomst kunnen
doorgaan in deze nieuwbouw. De verplaatsing van de scholen naar de kinderopvang moeten goed
worden voorbereidt. Er is een traject om in de Kapelstraat éénrichtingsverkeer te bekomen zodat er
meer ruimte vrijkomt voor voetgangers.
Sandra: Ik wil inderdaad graag samenzitten over de verplaatsing tussen de kinderopvang en de
school. Het voetpad is er op sommige plaatsen heel smal en kinderen doen soms rare bewegingen.
Een goede begeleiding van de kinderen lijkt toch nodig. Is het misschien mogelijk om langs de
Zandstraat te gaan? Jelle geeft aan dat dit inderdaad de zaken zijn die we samen zullen bekijken. Een
afspraak wordt hiervoor kortelings vastgelegd.
Helen: De 40.000 euro die vrijkomt van busvervoer, gaat die naar kinderen?
Inge van VBS De Rank geeft aan dat busvervoer naar de bib vanuit de scholen die verder weg liggen
dan wel een goede invulling is. De directie van GBS Wezemaal stemt hiermee in. Sandra van VBS De
Klinker geeft dan weer aan dat het busvervoer gerust mag blijven bestaan voor haar school.
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3. Werking schoolse kinderopvang – situatieschets
Alle leden ontvangen de situatieschets. Bieke neemt het document door met de leden. De
situatieschets is een werkdocument dat een overzicht geeft van de erkende (Stekelbees) en de
gemelde kinderopvang in de 5 locaties (GBS Wezemaal – VBS De Rank – GBS Rotselaar – Heikant,
GBS de Kameleon en Rotselaar – Centrum).
Doordat de gemeente Rotselaar een bewuste keuze maakt om alle kinderen te blijven opvangen en er
niet wordt gewerkt met voorinschrijvingen worden de bezettingscijfers nauwgezet opgevolgd. Er is
dus plaats voor alle kinderen die willen gebruik maken van de schoolse kinderopvang. Het is tegelijk
belangrijk om de kwaliteit van de kinderopvang te garanderen en voldoende alternatieven aan te
bieden.
Dankzij de organisatie van de schoolse kinderopvang door Landelijke Kinderopvang kunnen er
afhankelijk van het aantal kinderen in de gemelde kinderopvang kinderbegeleiders worden bijgezet of
worden verplaatst naar een andere, drukkere locatie. Waar het gepast is voorziet de dienst
kinderopvang een extra naschools aanbod. In GBS Wezemaal gebeurt dit op maandag, in GBS
Rotselaar – Heikant op maandagen, dinsdagen en donderdagen. De werking van de schoolse
kinderopvang vraagt flexibiliteit van alle partners. De schooldirecties zijn intussen expert in het
gedeeld gebruik van hun infrastructuren. De schoolinfrastructuren zijn ook naschools drukbezet.
In GBS Wezemaal werden er o.a. werken uitgevoerd in twee kleuterklassen zodat deze voldoen aan
de vereisten om ook kinderopvang voor kleuters te organiseren. Stekelbees voor kleuters zit dus nu in
de kleuterklassen, waar de kinderen zich goed thuis voelen. Het geeft meer ruimte voor andere
activiteiten zoals de gemelde opvang, tekenacademie, naschoolse activiteiten, …
Opmerking Evy: Doordat kleuterklassen worden gebruikt, wordt ook de verwarming meer gebruikt. Het
verbruik hiervan komt op rekening van de school. Dit zouden we eens moeten bekijken.
Jelle: Het voorbije jaar was een belangrijk jaar met de uitwerking van de visienota geïntegreerde
kinderopvang. De binnenschoolse kinderopvang is een vol schooljaar in werking.
Jelle wil graag alle betrokken partners bedanken. Dit is een verhaal van samenwerking. De overdracht
van de gemelde naar de erkende opvang verloopt bijzonder vlot dankzij de werking met één
organisatie die alles coördineert. Landelijke Kinderopvang zet zich sterk in om flexibel te werken en
kwalitatieve kinderopvang aan te bieden. De samenwerking verloopt zeer goed.
Ook dankt hij de dienst vrije tijd voor het organiseren van de bijkomende naschoolse activiteiten. Dit
bijkomend aanbod moet in de toekomst nog belangrijker worden.
Vandaag nog heeft Jelle samengezeten met HAMW om te kijken of er volgend jaar muziekinitiaties
kunnen worden aangeboden. Het nieuwe decreet maakt dit namelijk mogelijk. Muziekinitiatie betekent
spelenderwijs met muziek in contact komen.
VBS De Rank: Gaat er ook in Wezemaal zo’n aanbod komen?
Jelle: De academies krijgen de mogelijkheid om een bijkomende aanbod muziekinitiatie te doen vanuit
het nieuwe decreet, maar zij krijgen hiervoor nog geen extra middelen. De gemeente is op dit moment
dus aan het onderhandelen om deze lessen in Rotselaar te kunnen aanbieden. Waar dit eventueel
kan doorgaan, moeten we nog bekijken, elke school moet infrastructuur in beschikking kunnen stellen
om dit aan te bieden.
Maarten: hoe kiezen jullie het naschools aanbod?
Bieke: Door intensief rond te zoeken en veel organisaties aan te schrijven. De organisaties die
workshops aanbieden voor de doelgroep ‘kleuters’ zijn op zich al moeilijk te vinden. Komt er ook nog
bij dat de uren ook niet eenvoudig zijn, meteen na de schooltijd. Er zijn veel lesgevers die zelf werken,
ook in het onderwijs, en die niet zo vroeg workshops kunnen geven. We proberen om contracten voor
een heel schooljaar vast te leggen waarin de organisatie dan elk trimester in een andere school of op
een andere dag kunnen werken. Ook de locatie is niet eenvoudig. Zoals eerder gezegd zijn de
sportzalen dikwijls bezet, dus blijven er vaak enkel refters of klaslokalen over. Ook daardoor is het
aanbod vaak beperkt tot voorlezen of crea. Als er suggesties zijn van interessante lesgevers of
organisaties, altijd heel welkom!
Voorzitter: Bieke gaat er wat mij betreft te vlot over. Het is echt een heel belangrijk punt dat kleuters in
Stekelbees of een andere activiteit kunnen, in het ‘nest’ kunnen blijven liever dan op de grote
speelplaats met de lagereschoolkinderen. Het aantal kinderen neemt toe, maar er wordt voor een
breed aanbod gezorgd zodat iedereen toegang heeft. De naschoolse activiteiten bieden een mooi en
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kwalitatief aanbod. Chapeau voor deze oplossing die dynamisch op de bal speelt en ook voor de
kinderbegeleiders die flexibel worden ingezet.
Jelle: Alles heeft te maken met een duidelijke visie. We hebben ons er met veel partners achter gezet,
we doen een goede opvolging en er is een constructieve instelling van iedereen. Dit is de enige
manier om ons over grenzen heen achter één doelstelling te zetten: kwalitatieve kinderopvang voor
alle gezinnen die hier gebruik van willen maken voor en na schooltijd en in de vakantieperiode.
4. Lokaal Loket Kinderopvang
De leden krijgen een bundel fiches van de opvanginitiatieven in de gemeente.
Jelle: Er zijn twee elementen die gezorgd hebben voor het Lokaal Loket Kinderopvang:
- Opvanginitiatieven die veel tijd steken in het opvangen van ouders om hen de eerste basisinfo te
verlenen. Kunnen er kinderen bij u terecht, wanneer, hoe ziet de opvanglocatie eruit, wat zijn de
tarieven? Zijn er speciale sluitingsdagen, is er buitenspeelruimte, hoe schrijf ik mij in?
We hebben de vraag gekregen van ouders om deze info te formaliseren en op eenduidige manier aan
te duiden.
- Ouders steken veel tijd om alle opvanginitiatieven af te gaan en overal dezelfde vragen te stellen.
De gemeente Rotselaar is tot een aanbod gekomen waarbij de verschillende opvanginitiatieven
worden verzameld in het Lokaal Loket Kinderopvang. Alle initiatieven krijgen hier een plaats en hun
info wordt op een gestandaardiseerde manier op de website geplaatst zodat ouders een goed
overzicht hebben over waar kinderen terecht kunnen. Een keer per jaar (of wanneer het nodig is)
wordt deze info geüpdatet waardoor het voor de initiatieven dus niet meteen nodig is om een eigen
website uit te werken. Het Loket kan dus perfect het eerste onthaalpunt zijn voor ouders die op zoek
zijn naar kinderopvang.
Jelle is de opvanginitiatieven dankbaar om hieraan mee te werken.
Verder is de gemeente betrokken met Interleuven in een project om een echt digitaal
registratiesysteem te ontwikkelen, zoals het systeem in Leuven. Vooraleer we hierin zouden
meestappen kijken we eerst met de betrokken opvanginitiatieven of ze hier zelf in geïnteresseerd zijn.
Dit digitaal Loket gaat verder dan ons gemeentelijk loket waar enkel info op te vinden is. Het digitale
Loket van Interleuven zou ook een luik van registratie bevatten. Een ouder registreert zich dan op één
centraal punt. Het systeem houdt waar mogelijk rekening met de wensen van alle partners en zoekt zo
een opvanglocatie. Een draagvlak voor dit systeem is een must vooraleer de gemeente hier verder op
wil ingaan.
Voorzitter: Dit is misschien een idee voor een werkgroep binnen Huis van het Kind Rotselaar?
5. Varia
Jelle:
- In de buitenschoolse kinderopvang van Rotselaar-Heikant is er recent voor meer dan 90.000 euro
geïnvesteerd in o.a. de vernieuwing van speelruimtes, nieuw sanitair, veiligheid, …
- De dienst kinderopvang heeft vorige maand het aanbod gedaan om activiteiten te ontwikkelen in het
kader van de ‘Week van de Opvoeding’. Hiervoor is een subsidie van 950 euro voorzien. Een project
indienen kan nog tot 20 maart bij de dienst kinderopvang.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn waardevolle bijdrage.
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