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contactpersoon: Veerle Vermeulen, afdelingshoofd, 03 778 36 31, veerle.vermeulen@sint-niklaas.be 
 
 
plaats datum 
Digitaal via Teams 25-01-2021, 20.00u 
 
aanwezig 
Maxime Callaert, Gerry Van De Steene, Veerle Vermeulen, Steffie Kunnen, Liesbet Vergauwen, Cats De Jonghe, Chanis 
Maes, Ann Van Der Meersch, Caroline Van Exaerde, Ina Verbraeken, Stijn Laceur, Maggy Baert, Annick Liessens, 
Sharon Heirman, Els Wijnendaele, Irina Steenbeke, Vanessa Vanneste, Tine Lauwaert, Ignace Schockaert, Christel 
Daman 
 
Verontschuldigd 
/ 
 
Bijlagen 
PowerPoint voorstelling, evaluatiedocument studenten, brief Vlaamse regering 
 
agenda 

1. Goedkeuring verslag 14-09-2020  
2. Beste wensen (schepen) 
3. Stand van zaken Covid-19 
4. Terugkoppeling starters/stoppers 2020 
5. Stand van zaken nieuwe website 
6. Cijfers rapportage Kind en Gezin 2020 
7. Uitbreidingsronde meerjarenprogrammatie (informatie) 
8. Brief Vlaamse regering 
9. Evaluatiedocument studenten kinderopvang (opvolging) 
10. Varia 

 
 
Voorzitter opent vergadering en overloopt agenda.  
  
1. Goedkeuring verslag LOK 14/09/2020 (verslag in bijlage) 
Verslag wordt goedgekeurd.  
 
2. Beste wensen  
Schepen van kinderopvang, Maxime Callaert, neemt het woord en wenst 
iedereen een gezond nieuw jaar.  
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3. Stand van zaken Covid-19 
We geven elke organisator het woord om een kleine stand van zaken te geven 
over Covid-19: Welke moeilijkheden ervaren jullie nog? Zijn alle kinderen 
opgestart? Kunnen jullie kwetsbare gezinnen bereiken? Krijgen jullie aanvragen 
vermindering IKT-tarief (Covid-tarief)? Besmetting en welbevinden begeleiding? 
 

• Ann (Infano): tot nu toe geen besmettingen bij personeel, lagere bezetting 
kinderen, zieke kinderen blijven sneller thuis.  

• Annick (Den Blauwen Tutter): uitzondering op quarantaine gekregen voor 
kind in opvang (via arts Mentes), 2 kinderen in opvang met onderliggende 
problematiek, ouders houden weinig rekening met ‘zieke’ kinderen en 
blijven ze met symptomen (maag/darm) naar de opvang brengen. 

• Caroline (’t Vlindertje): normale bezetting, veel begrip van ouders, meer 
communicatie vanuit organisator naar ouders (bvb doorsturen info 
Agentschap Opgroeien).  

• Cats (stedelijke gezinsopvang): 10 % van de ingeschreven kinderen komt 
niet, nog geen Covid-tarief aangevraagd, enkele sluitingen wegens 
besmettingen of quarantaine in het gezin van onthaalouders. 

• Ina (Marieke): hoge bezetting, enkele besmettingen bij ouders 
(ziekenhuispersoneel), geen zieke kinderen.  

• Irina (Kidz Tales): hoge bezetting, 1 week gesloten wegens besmetting 
van begeleider, geen aanvragen Covid-tarief, werkdruk bij begeleiders ligt 
hoog.  

• Tine (Partena): hoge bezetting, geen besmettingen, begeleiding is moe en 
werkdruk ligt hoog, ouders brengen zieke kinderen niet naar de opvang, 
volgen alles goed op.  

• Liesbet (stedelijke groepsopvang): bezetting is ok, Pieternel en deel van 
Driekoningen gesloten in 2020 wegens besmetting begeleiding, ouders 
vinden moeilijker opvang voor hun ziek kind, weinig aanvragen Covid-
tarief. 

• Maggy (Speel- en knuffelhoekje): bezetting ok, momenteel worden 2 
begeleiders getest (bij positieve test zal babygroep moeten sluiten), in 
2020 2 keer sluiting wegens besmetting begeleider, ouders moeten veel 
geduld hebben bij breng- en haalmomenten (1 voor 1) en vragen veel 
aandacht.  

• Ignace (Zonnestraal): bezetting rond 90 %, in 2020 deel van groepsopvang 
moeten sluiten en 9 sluitingen in de gezinsopvang, communiceren naar 
ouders via besloten Facebookgroep en mail.  

• Stijn (Miki): bezetting ok, geen aanvragen voor het Covid-tarief, geen 
problemen bij personeel.  

• Christel (’t Ballonneke): alles verloopt ok.  
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4. Terugkoppeling starters/stoppers 2020 
We verwijzen naar de PowerPoint presentatie voor de voorstelling van de 
starters en stoppers van 2020.  
 
5. Stand van zaken nieuwe website 
We verwijzen naar de PowerPoint presentatie voor de cijfers van de aanvragen van 
januari 2021 in het nieuwe aanmeldingssysteem alsook de opmerkingen/aanpassingen 
van de website.  
 
Opmerkingen mogen nog steeds gestuurd worden naar kinderopvang@sint-niklaas.be.  
 
6. Cijfers rapportage Kind en Gezin 2020 
Het is belangrijk dat het stadsbestuur de unieke beantwoorde en onbeantwoorde 
opvangvragen kan registreren en rapporteren aan agentschap opgroeien. Hier 
hangen mogelijke toekomstige subsidies voor uitbreidingsronden van af voor 
organisatoren in Sint-Niklaas. Indien er niet correct kan gerapporteerd worden, 
zal ook de beslissing van Vlaanderen over het verdelen van subsidies niet correct 
kunnen verlopen. Daarnaast geeft het centraal registratiesysteem ook informatie 
aan de regie kinderopvang over het aanbod en de vraag.  
 
In 2020 werden er 435 unieke opvangvragen gesteld voor de stedelijke groeps- 
en gezinsopvang. Dit is 22% minder dan in 2019. Verklaring hiervoor zijn het 
toenemend aantal kinderopvangplaatsen in de stad, maar vooral de komst van de 
Coronacrisis.  
 
We verwijzen naar de PowerPoint presentatie voor de voorstelling van de cijfers 
van 2020.  
 
7. Uitbreidingsronde meerjarenprogrammatie (informatie) 
We wachten nog op de oproep van Opgroeien voor de uitbreidingsronde trap 2A. 
We verwijzen naar de PowerPoint voorstelling voor de tijdslijn en het budget van 
de meerjarenprogrammatie alsook de wijken ingekleurd naar % IKT of % 
opvangplaatsen.  
 
8. Brief Vlaamse regering 
Schepen en dienst kinderopvang stellen een brief op gericht aan de Vlaamse 
regering.  

➢ Werd goedgekeurd op het college van 08/02/2021 
We hopen dat onze vraag naar een leefbare kinderopvang kan omgezet worden 
in realiteit om de kinderopvang in onze stad betaalbaar te houden voor onze 
ouders en houdbaar voor de organisatoren.  

mailto:kinderopvang@sint-niklaas.be
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9. Evaluatiedocument studenten kinderopvang 
Tijdens het lokaal overleg kinderopvang van september heeft Liesbet 
(diensthoofd stedelijke groepsopvang) uitleg gegeven over het nieuwe 
evaluatiedocument voor studenten in de kinderopvang. Voor de uitleg hierover 
verwijs ik graag naar het verslag van het lok van 14-09-2020.  
Stand van zaken: 

• Proefproject loopt in Hermelijn met nieuw evaluatiedocument.  
• Aanpassingen vanuit de scholen? 
• Wegens Corona werd evaluatie met de scholen uitgesteld. 

– Overleg voorzien april   
• Organisatoren kunnen opmerkingen over document doorsturen naar 

kinderopvang@sint-niklaas.be.  
 
10. Varia 
Geen vragen of opmerkingen van deelnemers.  
 
De gebruikersovereenkomst voor het aanmeldingssysteem werd via mail en de 
post aan jullie bezorgd. Graag handtekenen en aan onze dienst terugbezorgen 
via mail (kinderopvang@sint-niklaas.be) of via de post (Welzijnshuis tav Steffie 
Kunnen, Abingdonstraat 99 in Sint-Niklaas).  

mailto:kinderopvang@sint-niklaas.be
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