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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
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Voorzitter : Stephan Titeca
Burgemeester:                  Claude Van Marcke
Schepenen: Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie Vaneeckhout,

Johan Delrue, Mia Tack-Defoirdt
Gemeenteraadsleden: Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Greet Coucke, Dirk

Tack, Anne Marie Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy Demeulemeester,
Davy Demets, Yannick Ducatteeuw, Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Twighi
Detavernier, Kim Delbeke, Amandine Eeckhaut

Secretaris: Sonja Nuyttens

Verontschuldigd: Gemeenteraadsleden:

Punt 5. Buitenschoolse kinderopvang
5.2.Goedkeuring kwaliteitscharter niet-erkende locaties

De gemeenteraad,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De gemeente wil zich engageren om een aantal kwaliteitseisen voor de niet-erkende locaties in een
kwaliteitscharter te voorzien.
Het kwaliteitscharter werd besproken en geadviseerd aan de leden van de algemene vergadering van
LOKA op 17 november 2016.
Het advies van gezins- en welzijnsraad werd opgevraagd per e-mail op 6 december 2016.
Het kwaliteitscharter zoals voorzien in bijlage 1;
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Het gemeentedecreet, art 42 en 43
Het Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor erkenning en
attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
Het raadsbesluit van 1 oktober 2013 behoudende de samenwerkingsovereenkomst
gemeentebestuur/scholen inzake organisatie gemelde opvang in de plaatselijke basisscholen en
latere wijzigingen

Na bespreking
BESLUIT: eenparig
Art1: Het kwaliteitscharter niet erkende locaties van de Buitenschoolse Kinderopvang wordt
goedgekeurd en vastgesteld met ingang van 1 januari 2017.

Bijlage 1 Kwaliteitscharter Niet erkende kinderopvang – Gemeente Anzegem
Artikel 1 Inhoud

1. Inleiding
2. Visie
3. Missie
4. Contactgegevens
5. Samenwerking met gemeente en de scholen
6. Een continue, structurele inzet van vrijwilligers of PWA’ers of personeelsleden afhankelijk

van de aanwezigheden
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7. Overleg en vorming voor de vrijwilligers/PWA’ers of personeelsleden
8. Onthaalbrochure medewerkers gemelde opvang
9. Crisis- en kwaliteitshandboek
10. Afsprakenboeken
11. Contacten met de kinderen en gezinnen

Artikel 2
1. Inleiding
Gemeente Anzegem is de eindverantwoordelijke voor de totale organisatie van de voor- en
naschoolse opvang.
Meer en meer doen gezinnen een beroep op de buitenschoolse kinderopvang: werkende ouders,
eenoudergezinnen, grootouders die langer werken of die ver wonen, nieuw samengestelde gezinnen.
Kinderopvang is een noodzaak en niet iets extra.
Elke ouder wil dat zijn of haar kind met de juiste zorg en liefst dichtbij huis opgevangen worden.

Door de jaren heen bouwde de gemeente een buitenschoolse kinderopvang uit met erkende en niet-
erkende opvanglocaties. Een samenwerking tussen de scholen en de gemeente bood hiervoor een
oplossing

Als niet-erkende opvanglocatie bij Kind&Gezin (gemelde opvangplaats) zijn er weinig regels waaraan
men zich als organisator dient te houden. Er gelden rond veel van de onderstaande punten geen
verplichtingen. Maar met dit kwaliteitscharter is de gemeente Anzegem ervan overtuigd dat een goede
opvang aan bepaalde normen voldoet om een kwalitatieve buitenschoolse uit te bouwen. Een
kwaliteitsvolle opvang is echter ook een veilige opvang, aspect waarmee de gemeente ook rekening
mee houdt.

Indien er vanuit Kind&Gezin verplichtingen worden opgelegd voor niet-erkende opvang zal de
gemeente de werking hierop afstemmen.

2. Visie
De buitenschoolse kinderopvang heeft tot doel om tegemoet te komen aan ouders met opvangnood,
door een ontspannend, creatief en kwalitatief aanbod te voorzien in een veilige omgeving en huiselijke
sfeer.
Alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om in de buitenschoolse kinderopvang op hun eigen
manier vrije tijd te beleven.

3. Missie
Het gemeentebestuur beoogt met het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang tegemoet te komen
aan de werkende ouders door het aanbieden van een ruim opvangaanbod met volwaardige kansen
voor ontplooiing, groei en opvoeding voor elk kind in een ontspannen en blije sfeer van respect voor
de mogelijkheden en voor de diversiteit van elk kind of gezin.
Een team van gemotiveerde mensen staat dagelijks in voor de realisatie van deze missie.
Om deze visie en missie in de praktijk om te zetten, werden een aantal richtlijnen uitgewerkt om een
kwaliteitsvolle en veilige opvang te organiseren.

4.Contactgegevens
Bureel Buitenschoolse Kinderopvang
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Coördinatoren Lore Debaere en Stefanie Meurisse
Kerkstraat 113 – 8570 Anzegem
Tel 056 71 93 78
Bijlage 1: overzicht gemelde locaties: contactgegevens en openingsuren

5. Samenwerking met gemeente en de scholen
Alle afspraken tussen de gemeente en de scholen zijn gebundeld in een samenwerkingsovereen-
komst.

De schooldirecties kunnen steeds rechtstreeks en onmiddellijk contact opnemen met de schepen van
Kinderopvang of met de coördinatoren bij vaststellingen van ernstige fouten of feiten, met de vraag tot
bijsturing of actie.

5.1 Jaarlijkse evaluatie met de scholen
De gemeente Anzegem heeft een samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van de gemelde
opvang in het basisonderwijs met de basisscholen.

Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks een evaluatievergadering voor alle schooldirecties.
Op de agenda staan minstens volgende zaken:

 opvangmomenten, aanwezigheden
 verbeteracties
 evaluatie van eerder geformuleerde verbeteracties of afspraken

Deze evaluatie wordt teruggekoppeld naar het college van Burgemeester en Schepenen en indien
nodig wordt de samenwerkingsovereenkomst bijgestuurd.
(zie bijlage samenwerkingsovereenkomst)
5.2 Het gemeentebestuur staat in voor:
5.2.1 Een continue, structurele inzet van vrijwilligers of PWA’ers of personeelsleden
afhankelijk van de aanwezigheden
5.2.1 Dagelijkse registratie van de aanwezigheden en bijhorende administratie (huishoudelijk
reglement, schriftelijke overeenkomst, inschrijfprocedures, inschrijvingsfiches)

 De niet erkende locaties beschikken net als de erkende locaties over een huishoudelijk
reglement en schriftelijke overeenkomst waarin alle afspraken staan vermeld.

 De registratie van de aanwezigheden en inschrijvingen gebeuren in softwareprogramma I-
school.

 Jaarlijks worden de inschrijvingsfiches gecontroleerd of de info nog correct is.

5.2.2 Infrastructuur, meubilair en inrichting aangepast aan de ruimte en de leeftijden van de
kinderen

 De binnenruimtes zijn tijdens de openingsuren van de voor- en naschoolse opvang exclusief
voor de gemelde opvang. Het gebruik heeft ook voorrang op schoolactiviteiten of derden.

 De opvangruimtes zijn brandveilig en er is een brandweerverslag aanwezig
 De ruimtes zijn voorzien van voldoende verlichting en verluchting
 Er is een aangrenzende, beschikbare buitenspeelruimte
 Er is de mogelijkheid om de binnenruimte te verwarmen
 Aansluitend is er een sanitaire ruimte met toiletten en lavabo
 Er is exclusieve bergruimte om speelgoed en materialen in op te bergen in de voorziene

binnenruimte.
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 De school staat in voor de energie- en communicatievoorzieningen en het poetsen van de
lokalen.

5.2.3 Spelmateriaal aangepast aan de ruimte en de leeftijden van de kinderen
 De gemeente voorziet jaarlijks budget per locatie obv aantal en leeftijd van de kinderen voor

de aankoop van spelmateriaal
 De begeleiding en kinderen krijgen hierbij inspraak

5.2.4 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen kinderen
 De gemeente heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid van het personeel

en de kinderen.
 Er is ook een verzekering voor lichamelijke ongevallen voor de kinderen tijdens hun verblijf in

de opvang.
 De polissen liggen ter inzage bij de dienst Financiën, Landergemstraat 1 in Anzegem.

5.2.5 Facturatie en fiscale attesten
 De facturatie gebeurt maandelijks.
 Via i-school kunnen de facturen en fiscale attesten geraadpleegd worden door de ouders.

6. Een continue, structurele inzet van vrijwilligers of PWA’ers of personeelsleden afhankelijk van de
aanwezigheden
In elke NEL wordt het volgende gewaarborgd:

 Minstens 1 begeleider per gemelde opvanglocatie die de kwalificatie kinderbegeleider voor
erkende opvang heeft of die de opleiding volgt

 De verhouding respecteren van 20 kinderen per 1 kinderbegeleider
 Elke locatie beschikt over een afsprakenboek
 Elke medewerker of dit nu een vrijwilliger, PWA’er of personeelslid van school is of

gemeente is, ontvangt de onthaalbrochure ‘BKO’.

7. Overleg en vorming voor de vrijwilligers/PWA’ers of personeelsleden
 Organiseren van periodieke overlegmomenten

o Overlegmomenten enkel voor de niet erkende locaties: minimum 3x per jaar
o Overlegmomenten samen met erkende locaties: minimum 1x per jaar

 Organiseren van vormingsmomenten
o Minimum 1 vorming omtrent veiligheid (EHBO of levensreddend handelen of

brandveiligheid )
o Minimum jaarlijks 1 inhoudelijke vorming

 Jaarlijks organiseren van een brandoefening per locatie

8. Onthaalbrochure medewerkers gemelde opvang
 Voor de medewerkers gemelde opvang is er in samenspraak met de Personeelsdienst een

onthaalbrochure. Nieuwe medewerkers krijgen deze onthaalbrochure met korte toelichting
overhandigd door de coördinatoren.

9. Crisis- en kwaliteitshandboek
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Het crisis- en kwaliteitshandboek is geen verplichte vereiste voor het organiseren van gemelde
opvang vanuit Kind&Gezin.
De gemeente wil echter de kwaliteit in de gemelde opvang op een zo werkbare manier garanderen.
Een handboeken met de meest noodzakelijke procedures is dan ook een must.
De begeleiding van de gemelde opvang is op de hoogte van het ‘crisis- en kwaliteitshandboek
gemelde opvang’ en kan dit ook toepassen.
Nieuwe medewerkers krijgen deze handboeken toegelicht.

10. Afsprakenboeken
Er is een algemeen afsprakenboek met de richtlijnen omtrent de werking van de kinderopvang.
Specifiek per locatie is er een afsprakenboek voor de niet-erkende locaties.
Deze afsprakenboeken worden op periodieke tijdstippen samen met de begeleiding die instaan voor
de opvang geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

11. Contacten met de kinderen en gezinnen
 Alle info omtrent de werking van de opvang is vermeld in het huishoudelijk reglement en de

schriftelijke overeenkomst van de Buitenschoolse Kinderopvang. Ouders dienen deze
documenten te ondertekenen bij de start van de opvang.

 De kinderopvang informeert de ouders via diverse communicatiemiddelen zoals o.a. site
gemeente Anzegem, mailing via i-school, nieuwsbrief, facebookpagina

 Alle kinderen die in Anzegem naar school gaan ontvangen de kriebelflyer. De kriebelkrant
wordt online geplaatst op de site van Anzegem.

 Voor nieuwe starters in de kinderopvang wordt er tweemaal per jaar een infoavond
georganiseerd om de inschrijving in orde te brengen. Wie niet aanwezig kan zijn op deze
infoavond kan een afspraak maken met de coördinatoren.

 Ouders worden uitgenodigd om de tevredenheidopvang vragenlijst in te vullen. Op die manier
krijgt de kinderopvang en het beleid een zicht hoe de ouders opvang ervaren.

 Kinderen worden uitgenodigd om op maat een bevraging in te vullen. Op die manier krijgt de
kinderopvang en het beleid zicht hoe de kinderen de opvang ervaren.

 Een aantal keer per jaar wordt er in samenwerking met de scholen en het Huis van het kind
een oudercafé georganiseerd.

Bijlage 1 bij huishoudelijk reglement Niet- erkende kinderclubs

GEMELDE KINDERCLUBS
Adressen, openingsuren, verplicht inschrijven

Nel Vichte
in Vroegere gemeenteschool / Beukenhofstraat 38/ Anzegem

0473 26 87 10

ADRES OPENINGSUREN SCHOLEN VERPLICHT
INSCHRIJVEN

VERPLAATSING
(kc-school /
school-kc)

naschools Ma-di-do: 16u tot
17u30
vrij: 15u tot 17u30

gemeenteschool
Vichte
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Ma-di-do: 16u tot
17u30
vrij: 15u tot 17u30

Lagere
schoolkinderen
VBS Vichte

rij

Woensdagnamiddag Einde schooltijd
tot 14u

Gemeenteschool
Vichte, VBS
Vichte

rij

Einde schooltijd
tot 14u

gemeenteschool
Ingooigem, VBS
Ingooigem, VBS
Engelhoek

bus Bonanza

Nel Anzegem
in zaal bij VBS Anzegem – ingang via Kerkstraat

056 65 18 99

ADRES OPENINGSUREN SCHOLEN VERPLICHT
INSCHRIJVEN

Voorschools 7u30 – 8u30 VBS Anzegem

naschools Ma-di-do: 16u – 17u30
vrij: 15u – 16u30

VBS Anzegem

Woensdagnamiddag Einde schooltijd tot 15u VBS Anzegem, VBS
Grijzelbrechtegem,VBS
Kaster, VBS Tiegem

bus Bonanza

Nel Gijzelbrechtegem
in VBS Gijzelbrechtegem / Blaarhoekstraat 4 / Anzegem

056 65 18 91

ADRES OPENINGSUREN VERPLICHT
INSCHRIJVEN

Voorschools 7u – 8u30 VBS Gijzelbrechtegem

naschools Ma-di-do: 16u15 – 18u30
vrij: 15u15 – 17u30

VBS Gijzelbrechtegem

Nel Kaster
in VBS Kaster / Groeningestraat 11 /Kaster

056 68 85 44
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ADRES OPENINGSUREN SCHOLEN VERPLICHT
INSCHRIJVEN

Voorschools 7u15 – 8u15 VBS Kaster

naschools Ma-di-do: 16u15 – 18u30
vrij: 15u15 – 17u30

VBS Kaster

Nel Tiegem
in VBS Tiegem / Neerstraat 1 / Tiegem

0472 08 15 75

ADRES OPENINGSUREN VERPLICHT
INSCHRIJVEN

Voorschools 7u – 8u30 VBS Tiegem

naschools Ma-di-do: 16u – 18u30
vrij: 15u – 18u30

VBS Tiegem

Nel Engelhoek
in VBS Engelhoek - Heirbaan 28

056 77 55 70

ADRES OPENINGSUREN SCHOLEN VERPLICHT
INSCHRIJVEN

voorschools 7u15-8u15 VBS Engelhoek

naschools Ma-di-do: 16u15 – 18u30
vrij: 15u15 – 18u

VBS Engelhoek

Gedaan in zitting als ten hoofde

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Secretaris Voorzitter

Voor eensluidend afschrift
Anzegem, 19 december 2016

Sonja Nuyttens Claude Van Marcke
Gemeentesecretaris Burgemeester


