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1. Terugkoppeling vorig verslag
Vorig verslag goedgekeurd
Week waarin de opvang gesloten is valt dit jaar buiten het bouwverlof. De kalender werd
opgemaakt medio 2016. Op dat moment is het bouwverlof nog niet gekend.
Opvang sluiten gedurende twee weken: Sommige ouders ondernemen nu heel wat om deze
twee weken te overbruggen. Ingeval de kinderopvang zou sluiten voor twee volle weken
besluit de ouderraad, moet er een waardig alternatief zijn in de vorm van bv sportkamp of
een kamp georganiseerd vanuit de jeugddienst. Hierbij wenst de ouderraad dat er rekening
wordt gehouden met de prijs van dit kamp, aangezien het vaak gaat over ouders die het
financieel moeilijker hebben.
2. Agendapunten
A. Voorstelling plannen zwembad/kinderopvang
De plannen met betrekking tot het nieuwe zwembad en kinderopvang worden
geprojecteerd en toegelicht.
B. Werkgroepen kinderopvang
Gezonde voeding: de kinderen van de aanwezige ouders zeggen thuis niets over de
nieuwe aanpak. Ouders geven aan dat er naast het fruit nog kans moet zijn voor een
koek (wat in de praktijk gangbaar is). Yoghurt: hierbij merkt een ouder op dat er soms
teveel suiker extra wordt toegevoegd. De ouders stellen vast dat er een verschil is
aangaande 4-uurtjes op de speelplaats. De meeste scholen laten het toe dat er tijdens de
namiddagspeeltijd een versnapering wordt genomen, echter zijn er scholen die dit niet
toelaten. Dit zorgt ervoor dat net deze groep kinderen meer honger heeft wanneer ze in
de kinderopvang aankomen. Als opvang dienen we hiermee rekening te houden.
Wennen: door de overgang naar de digitale inschrijvingen komen ouders vaak niet
eerder binnen in de opvang dan het eerste moment van opvang. Hierdoor ontnemen we
kinderen en ouders kansen om kennis te maken met de werking en begeleiding uit de
betreffende locatie. Voortaan zal na een digitale inschrijving de dienst administratie
contact opnemen met de ouder en vragen een afspraak te maken om kennis te maken
met de nieuwe opvang. De ouderraad stelt voor om bijkomend op dat moment de

ouders een document te laten ondertekenen als bevestiging van inschrijving. Zolang
ouders dit nog niet gedaan hebben is de inschrijving niet volledig in orde.
Ouders geven aan dat ouderavonden een meerwaarde vormen in de werking van de
kinderopvang. Het laat hen toe kennis te maken met andere ouders.
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C. : Varia
Index: er werd een indexatie toegepast begin 2017. Deze index werd al sedert 2009 niet
toegepast. Een berekening leert ons dat de bedragen indien ze sedert 2009 zouden
geïndexeerd zijn een verschil zouden hebben van 14% met de huidige bedragen. De
ouderraad vindt het geen probleem dat er jaarlijks een indexatie wordt toegepast, maar het
kan niet dat er een inhaalbeweging moet komen voor de periode 2009-2016
Tevredenheidsmeting: in deze meting merken we op dat ouders kiezen voor een opdeling
van de kidsgids volgens leeftijd en niet alle wijken in Eeklo even bekend zijn met de inhoud
van de kidsgids.
De ontwikkelingen van het beukenhof worden toegelicht
De Stint van de kinderpoort rijdt te snel voorbij de opritten op weg van de opvang naar de
school. Mensen die wegrijden van hun oprit kunnen deze snelheid niet altijd correct
inschatten. De Stint zijn snelheid is begrenst op 15km/u. We geven wel aan de locatie door
rekening te houden met deze opmerking.

