J abbeke Harlekijn en Speelkriebels
Extra-Info naar VCJ

KINDEROPVANG

VO O RWO O R D
Leven is voortdurend kiezen. Zo hebben wij
er voor gekozen om vanaf september de
BKO in de kern Jabbeke te organiseren in
het Vrijetijdscentrum.
Het was geen keuze zonder debat,
maar gelukkig was het een kiezen in de
overvloed tussen 2 goede mogelijkheden:
de nabijgelegen oude bibliotheek en de
integratie van de dienst in het iets verder
gelegen Vrijetijdscentrum Jabbeke.
Na intern en extern advies werd gekozen
voor het Vrijetijdscentrum. Een kostenbatenanalyse toont aan dat die keuze op
termijn grote voordelen heeft. Maar eigenlijk
gaat het niet zozeer daarover. Het moet
gaan over de meerwaarde voor de kinderen
zelf.

G

emeente Jabbeke organiseert al sinds 1999 buitenschoolse kinderopvang
in de kern Jabbeke. De kinderopvang werd opgestart in de oude
cultuurlokalen, wat toen een voorlopige oplossing was. Maar zoals zo dikwijls
bij inrichting was ‘voorlopig’ dan toch voor een langere periode.
Er kwam kinderopvang in elke deelkern en op vandaag is de dienst buitenschoolse
kinderopvang - de Harlekijn - een goed werkend geheel met 19 medewerkers
en een coördinator. Er is een jaarbudget van 650.000 euro, waarvan 350.000
euro gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid. De ouders betalen
ongeveer 150.000 euro, wat minder is dan 1/4 van de werkingskost. Vanuit het
gemeentebudget wordt eveneens 150.000 euro bijgepast, een bedrag dat moet
verhoogd worden met de gebouwkosten van de diverse locaties.
Buitenschoolse kinderopvang is
voor Jabbeke een gebeuren met
gemiddeld 175 kinderen, afhankelijk
van het moment oplopend tot ca.
225 kinderen.

En daar biedt de integratie van BKO
Harlekijn en vakantiespeelpleinwerking
Speelkriebels in het Vrijetijdscentrum
sterkere vrijetijdskansen. Naast de
samenwerking met de school is de nabijheid
van de bibliotheek en het sport-, cultuur- en
jeugdgebeuren een van de grote kansen.
Verder in deze extra-info wordt het financiële
plaatje en de gemeentelijke inspanning voor
een kinderopvang en speelpleinwerking
toegelicht. De investering die hier gedaan
wordt voor de nieuwe kinderopvang
onderlijnt de wil van het beleid om, ondanks
de flinke vermindering van de Vlaamse
subsidies, blijvend de werkende ouders te
ondersteunen.
Bij elke keuze en elke verhuizing zijn er
wat problemen. Maar wij hopen dat na
een periode van verhuis en aanpassing het
voornamelijk de kinderen zijn die van de
nieuwe omgeving kunnen genieten.
Uw burgemeester
Daniël Vanhessche

Plan van Jabbeke naar de hand van enkele kinderen van 8-12 jaar - rond het maandthema ‘Jabbeke vs Varsenare’.

De dienst kreeg een uitbreiding van haar werking met de integratie van de
gemeentelijke speelpleinwerking. Daardoor kan de kwaliteitsaanpak van de
dienst buitenschoolse kinderopvang ook in de vakantieperiodes verdergezet
worden. In de vakantiespeelpleinwerking Speelkriebels zijn er 120 kinderen op
de locaties Jabbeke en Varsenare.
Bij de organisatie van de BKO wordt intens samengewerkt met de scholen,
private kinderdagverblijven en OCMW Jabbeke.

CONCEPT BASIS-BKO
BKO JABBEKE
BKO Jabbeke is voorlopig
erkend voor een dagopvang van
47 kinderen (een overschrijding
met 20% is toegelaten op
piekmomenten). Er zijn 6
begeleidsters,
aangestuurd
door een coördinator. In de
vakantieperiode wordt het
team uitgebreid met enkele
hoofdmonitoren en animatoren.
Hoewel het huidige gebouw
gezellig werd ingericht en
goed functioneert, is het toch
tot op de draad versleten en
zeker ook vanuit het ecologisch
aspect (isolatie, verwarming,..)
niet meer verantwoord.

Bij de verhuis naar het Vrijetijdscentrum wordt gekozen voor het concept
basis-BKO: een centraal deel dat zelfstandig als kinderopvang kan fungeren en
aansluitende ruimtes zoals speelruimten, sportzalen, bibliotheek en jeugdlokalen,
die ingenomen worden volgens de noodzaak van het aantal aanwezige kinderen.
Dit is volledig in lijn met de toekomstperspectieven voor de sector van de
kinderopvang: samenwerking tussen gemeentelijke partners, integratie van
organisaties en beleidssectoren met het lokaal bestuur als regisseur voor een
geïntegreerde aanpak. Daarbij is er ook een toegenomen kindvriendelijkheid.
Het biedt kinderen in Jabbeke sterkere vrijetijdskansen, waarbij ze niet langer
geheel afhankelijk zijn van volwassenen om zich te verplaatsen. De bibliotheek
wordt gebruikt voor het maken van huiswerk. De sportzalen kunnen gebruikt
worden om te spelen.
PARKEREN EN KISS & RIDE-ZONE
Ouders die kinderen met de wagen brengen, kunnen gebruik maken van de
parking. De rotonde voor het centrum kan gebruikt worden als kiss & ride.

De kiss en ride-zone aan de voorzijde van het
Vrijetijdscentrum kan gebruikt worden om de
kinderen af te zetten en op te halen.

BKO DE HARLEKIJN
In de buitenschoolse kinderopvang ‘de Harlekijn’ kunnen kinderen zich na een
drukke schooldag uitleven naar eigen zin en vermogen. Hierbij staat het spel
centraal. Zij kunnen binnen of buiten spelen, alleen of in groep, zich terug trekken
in een hoekje, samen zitten en wat praten, gezelschapsspelen uitproberen enz…
Op woensdagnamiddag, schoolvrije - en vakantiedagen worden er tal van leuke en
interessante geleide activiteiten georganiseerd.
De ‘Harlekijn’ is een plaats waar gevoelens toegelaten worden (huilen, lachen,
boos zijn, knuffelen, …). Op die manier doen we ons best om een veilige en
vertrouwde omgeving te bieden, zodanig dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen
tot zelfstandige mensen met een eigen identiteit.
Wij verwijzen graag naar de webstek van de dienst: www.jabbeke.be > Vrije Tijd
> Jeugd > Kinderopvang en naar het algemeen dienstreglement van de dienst
buitenschoolse kinderopvang (http://www.jabbeke.be/bestanden/12053_HHR_IBO.
pdf).
Er is dus kinderopvang in elke deelgemeente van 7u tot begin schooltijd en
naschools tot 18u30. Op schoolvrije dagen en vakantiedagen is de dienst er van
7u tot 18u30. In het schooljaar wordt gewerkt zonder inschrijvingen. Voor de
schoolvrije dagen en vakantiedagen geldt er wel een inschrijving en een verplichte
annulatie een week vooraf. De ouderbijdrage is in basis 90 eurocent per begonnen
half uur. Er wordt een factuur opgemaakt op het einde van de maand.
De buitenschoolse kinderopvang staat onder toezicht van en is erkend door Kind
en Gezin. Dit wil meteen zeggen dat het initiatief voldoet aan de kwaliteitseisen
van het decreet van de Vlaamse Regering houdende de erkenning- en
subsidiëringvoorwaarden van initiatieven voor buitenschoolse opvang.
Buitenschoolse kinderopvang is vrije tijd! Het is tijd die het kind zelf kan invullen. De
beleving van het kind staat centraal, het krijgt de kans zich te ontplooien: initiatief
nemen, verantwoordelijkheid dragen, expressief en creatief zijn, zelfstandigheid
verwerven, samen werken, samen spelen.

HET TEAM JABBEKE
Voor de locatie Jabbeke is er een
vast team van zes begeleidsters
(v.l.n.r. Annick, Belinda, Dorine,
Karen, Sabine, en Sharon).
Sommigen zijn reeds van bij het
begin betrokken bij de dienst. Zij
weten perfect de kinderen na een
drukke schooldag op te vangen en
bezorgen hen tijdens de vakanties
tal van leuke activiteiten. Vooral de
kleuters en de middengroep zijn
goed vertegenwoordigd, maar ook
de grotere kinderen komen nog
graag om te spelen.
BKO Jabbeke
Vlamingveld 40
8490 Jabbeke
050/81 01 78
ibo@jabbeke.be
Coördinator Lindsay Viaene
0496/59 51 16

De hoofdbekommernis van de buitenschoolse opvang is dat het kind vaardigheden kan leren die het op eigen tempo
eigen kan maken. Het spel is hiervoor heel belangrijk, via het spel leert het kind heel wat over de omgeving en over
zichzelf. Het spel staat centraal in de buitenschoolse opvang, in al zijn verscheidenheid: van vrij spel via begeleid spel
naar geleide activiteiten.
De buitenschoolse opvang wil aansluiten bij thuis.
Doordat de opvang in de vrije tijd van het kind valt, willen
we een huiselijke sfeer tot stand laten komen: gezelligheid,
veiligheid en geborgenheid zijn belangrijk.
Die huiselijkheid kan vooral tot stand komen door
wederzijds vertrouwen en waarderen, samen
verantwoordelijkheid opnemen zoals opruimen, tafel
dekken, enz..., het aanbieden van materiaal en ruimte, de
zorg voor kinderen.
De kinderen krijgen een stuk fruit of koek en water. Er is
geen mogelijkheid voor warme maaltijden. Boterhammen
en een drankje worden meegebracht.
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Binnen het Vrijetijdscentrum Jabbeke krijgt
de BKO eigen ruimten naast het cultuurgedeelte. Tijdens de werking zijn alle ruimten
exclusief ter beschikking van de dienst.Voor
studie wordt gebruik gemaakt van de jeugdafdeling van de bibliotheek. Er kan gebruik
gemaakt worden van de sportzalen en het
nieuw aangelegde speelterrein.

ONTHAAL

FOYER/SPEELRUIMTE

TRANSPORT VAN EN NAAR SCHOOL
Hoewel het Vrijetijdscentrum zich binnen een behoorlijke wandelafstand bevindt van beide lagere scholen (max. 650m), wordt er toch voor
gekozen om voor de kleinsten en voornamelijk bij ongunstige weersomstandigheden te zorgen voor vervoer.
De buitenschoolse kinderopvang de Harlekijn staat zelf in voor het
brengen van de kinderen naar de school en voor het afhalen van de
kinderen aan de schoolpoort.
Daarom wordt ook een nieuwe JABBEKEBUS ter beschikking gesteld.

Voor of na een drukke schooldag willen kinderen hun huiswerk maken,
creatief bezig zijn, met andere kinderen kunnen spelen, een boek lezen,
een babbeltje slaan, met de bal spelen, ravotten,...
Daarom buitenschoolse kinderopvang!

