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Verslag Digitaal Lokaal Overleg Kinderopvang 25/05/2020  
  
Aanwezig/input per mail 
Ilse Vandewaerde   Regiomanager Ferm Kinderopvang vzw 
Ann Vanthournout  Verantwoordelijke Kinderopvang Rotselaar 
Hilde Loos   Verantwoordelijke kinderdagverblijf De Hummeltjes 
Siegrid Vrijsen   Directie GBS De Kameleon 
Annelies Janssens  Oudercomité VBS De Klinker 
Heidi Froyen   Oudercomité VBS De Rank 
Siel Janssens    Dienst voor opvanggezinnen Landelijke Kinderopvang 
Johanna Geyssens  Gezinsbond 
Els Hennes   Zelfstandige onthaalouder  
Pieter Vandikkelen  Voorzitter LOK - oudercomité GBS De Straal 
Nele Demuynck   Schepen voor Kinderopvang 
Bieke Nackaerts  Dienst jeugd en kinderopvang gemeente Rotselaar 
 
Verontschuldigd:  
Leo Lambeens, directie GBS Heikant - Aicha Al Merrouni, directie VBS De Rank - Frederik 
Beersaerts, directie GBS De Straal -, David Bruggeman, verantwoordelijke kinderdagverblijf Mini – Me 
– Piet De Bruyn, schepen Sociale Zaken en voorzitter OCMW,  Evy Buelens, directie GBS Wezemaal 
- Sandra Maes, directie VBS De Klinker - Liesbeth Gauthier, coördinatie IBO Stekelbees - Annick 
Deblauwe, oudercomité GBS De Kameleon - Maarten Mommaerts, oudercomité GBS Rotselaar-
Heikant - Liv Leeman, oudercomité GBS Wezemaal - Veerle De Leebeeck, Relatiebeheerder 
kinderopvang Kind&Gezin - Thomas Missine – Nele Seldeslachts – Sigrid Ledegen – Jennifer Coucke 
– Katleen De Craemer 
 

1. Advies: samenwerkingsovereenkomst Huis van het Kind 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt advies van het LOK over de 
samenwerkingsovereenkomst Huis van het Kind tussen gemeente Rotselaar en Leren@Vaart vzw.  
 
Opmerkingen LOK: 
- Wat is een kindercarrousel? 
Ilse Vandewaerde verduidelijkt: een kindercarrousel is een dag op locatie met Huis van het Kind 
Rotselaar en verschillende partners waar zij activiteiten en workshops organiseren. Het is een soort 
van ‘beurs’ van al het verschillende aanbod. Bieke bezorgt het draaiboek van een kindercarrousel aan 
de leden als bijlage van dit verslag.  
 
Het LOK heeft geen verdere vragen en geeft een positief advies over de voorgelegde 
samenwerkingsovereenkomst.  
 

2. Advies: samenwerkingsovereenkomst Lokaal Loket Kinderopvang 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt advies van het LOK over de 
samenwerkingsovereenkomst Lokaal Loket Kinderopvang tussen gemeente Rotselaar en 
Leren@Vaart vzw.  
 
Opmerkingen LOK: 
Opstart is voorzien september 2020, dat is reeds kort bij. Ik veronderstel dat de werkwijze voor het 
vragen (ouders) en toestaan (opvang) van opvangplaatsen dan ook voor onze opvang helemaal gaat  
veranderen. Gaat dit in overleg gebeuren? Krijg ik vooraf zicht op hoe dit gaat uitgewerkt worden? 
Ilse Vandewaerde: we plannen om in de maand september, eventueel een uurtje voor het LOK, 
samen te komen met de verantwoordelijke van de kinderdagverblijven en onthaalouders. We willen 
hen de werkwijze leren kennen. Het Lokaal Loket Kinderopvang is er vooral voor ouders die moeilijk 
opvang kunnen vinden via de reguliere weg. Via dit Loket kunnen we een monitoring doen van het 
aantal beschikbare plaatsen en voorzien we een match tussen opvangvraag en –aanbod.  
 
Het LOK heeft geen verdere vragen en geeft een positief advies over de voorgelegde 
samenwerkingsovereenkomst.  
 

3. Lijst sportkampen zomer 
Johanna Geyssens geeft aan dat de sluiting van stekelbees en de sportkampen gedurende zomer 
2019 opnieuw samenvielen. Tijdens 3 weken was er enkel het speelplein als opvangmogelijkheid. 
Johanna vraagt of het mogelijk is om de planning vóór de kerstvakantie te bezorgen.  
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Opmerkingen LOK: 
- Ferm Kinderopvang sluit elke zomer 3 weken. De kalender wordt elk jaar in september bezorgd voor 
het komende schooljaar en de aansluitende zomervakantie.  De sluiting in de zomer is meestal de 
laatste twee weken van juli en eerste week van augustus (kan lichtjes variëren).  
 
- Uiteraard zou het goed zijn dat er een ruim aanbod is van kampen of korte initiatieven in de 
zomermaanden en dat de opvang op dezelfde moment gesloten is dan de gemeentelijke crèche. Ikzelf 
blijf ook vragende partij voor iets voor 12-15 jarigen. Al is het maar af en toe een dag voor hen. 
 
- In 2019 is de planning ook later bezorgd aan de mensen. Dit jaar is het aanbod in Rotselaar bekend 
gemaakt begin januari om de inschrijvingen te starten eind januari. In Leuven en Aarschot kan er al 
ingeschreven worden vanaf 7 januari en er zijn 9 weken sportkampen in Leuven. Johanna geeft aan 
dat de planning voor haar in Rotselaar persoonlijk te laat komt.  
 
Bieke geeft aan dat het niet eenvoudig is om het paas- en zomeraanbod en bijhorende inschrijvingen 
klaar te hebben begin januari. Wij streven er immers naar om ook het aanbod van al onze 
verenigingen en andere organisaties mee op te nemen in de kalender om zo de ouders een beeld te 
geven van het totaalaanbod binnen de gemeente. We werken dus met veel partners die niet alle 
details maanden op voorhand klaar hebben.  
 

4. Varia 
Annelies Janssens: voor mij zal dit de laatste deelname zijn namens de ouderraad van De klinker. 
Mijn jongste kind zit in het 6de leerjaar. Ik heb aan ons ouderraadbestuur al gevraagd om vanaf 
september iemand nieuw af te vaardigen. Dat komt wel in orde. Het was een fijne groep om mee in 
gesprek te gaan. Al vond ik het soms te lange uiteenzettingen van de agendapunten en te beperkte 
besprekingen nadien. 
 
Johanna Geyssens: Is er een vraag geweest van de scholen voor ondersteuning van de noodopvang?  
In VBS De Klinker was er veel vraag voor noodopvang waardoor enkel het 1ste en 6de lj gedeeltelijk is 
kunnen starten.  
Schepen Nele Demuynck geeft aan dat zij gedurende de voorbije periode een goed contact heeft 
gehad met alle directies, zowel die van de gemeentelijke als vrije basisscholen. Er is geen enkele 
school die volledig terug heeft kunnen heropstarten. Er is gevraagd aan de scholen hoe we hen 
konden ondersteunen. Er is toen gevraagd om handgels en nadars te voorzien. Ondersteuning voor 
noodopvang is er niet gevraagd. Indien de veiligheidsraad binnenkort beslist om alle leerjaren en 
kleuterjaren opnieuw te heropenen zijn we klaar om afspraken te maken met externen om te helpen in 
de noodopvang. Ferm heeft alvast aangegeven dat er begeleiders zijn die kunnen helpen indien 
nodig.  
 
Er wordt aangegeven dat de Klinker onvoldoende opvolging heeft voorzien voor zijn zorgleerlingen. 
Het leek wel of de noodopvang voorrang kreeg op de lessen van o.a. het 2de leerjaar.  
Nele geeft aan dat zij vanuit de gemeentescholen heel duidelijk heeft ervaren dat leerlingen die hun 
taakjes niet binnenbrachten actief werden aangehaald. Ook de voorzitter geeft aan dat GBS De Straal 
heel consequent is in het opvolgen van de huistaken. Indien er bemerkingen zijn, dient dit in eerste 
instantie opgenomen te worden met de betreffende directie.  
 
Nele geeft tot slot mee dat ze diep onder de indruk is van hoe de directies alles op zo’n korte tijd 
hebben kunnen verwezenlijken. De richtlijnen waren naar de buitenwereld, lees media, heel duidelijk 
maar in realiteit was dit anders. Ze werden heel laat doorgestuurd en waren strikt en omslachtig. De 
directies en leerkrachten hebben hierin heel veel energie gestoken om tot een goede heropstart te 
komen. Ik wil hen dan ook nog uitdrukkelijk bedanken hiervoor.  
 
 

Verslag door leden goedgekeurd per mail op 23 september 2020 


