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verslag vergadering LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG 
12 oktober 2016 

 
Aanwezig:  
Depotter Michel, Deygers Inge, Hanne Van Den Berg, Rik Lips, Vandaele Nancy, Shana 
Poley, Katty Vercoullie, Sylvie Vandewiele, Didier Rogge, Hanne Vandenberghe, Ternier 
Monica, Jo Lemaire, Delphine Verhegge, Jakina Desmedt 
 
Verontschuldigd: 
Jeroen Hillewaere, Peel Ann, Sinnesael Nancy 
 
Vergadering voorbereid en voorgezeten door voorzitter Michel Depotter  
 
Agenda: 

1.Goedkeuring vorig verslag.  
 Het vorig verslag werd goedgekeurd.  
 
2. Elora 
 
Vzw Elora is een centrum voor ambulante revalidatie die werd opgericht in 1968 en situeert 
zich vandaag in de Duinkerkestraat. Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team die 
kinderen met leerproblemen, ASS, ADHD, gedragsconcentratie, …begeleid. 
 
De vzw wordt gesubsidieerd door het RIZIV. 
Om als kind begeleid te worden door Elora moet er een doorverwijzing zijn van een arts en 
moet het kind aangesloten zijn bij een mutualiteit. De aanmelding kan gebeuren door ouders, 
CLB, scholen, …maar de ouders moeten altijd toestemming geven. 
 
Procedure: Er gebeurt een eerste aanmelding door de ouders. Daarna wordt er een 
aanvraag ingediend voor een onderzoeksperiode die max. 3 maanden duurt. Daarna volgt 
de goedkeuring van de mutualiteit. Na de onderzoeksperiode worden de resultaten 
besproken met de arts en wordt er een therapie voorgesteld. 
 
Na de onderzoeksperiode volgt de therapieperiode die afhangt van de stoornis of 
problematiek. Ofwel is er onbeperkt therapie tot het 7e levensjaar of worden er tussen de 
288- 432 zittingen voorgeschreven. Als deze beurten zijn opgebruikt, wordt de therapie 
onherroepelijk afgerond. Als er na deze periode nog therapie nodig is, wordt er 
doorverwezen naar privébegeleiding. 
 
De zittingen zijn niet opeisbaar, maar als er geen meerwaarde meer is van de therapie kan 
deze in samenspraak met de ouders worden opgezegd. 
De kinderen komen min 2x/week naar de therapie (max 2u / sessie). Er zijn +/- 140 kinderen 
aangemeld bij Elora, maar er is jammer genoeg een wachtlijst van 2 jaar. Indien er geen 
plaats is, kan er een tussenoplossing worden gezocht bij privélogopedisten, CGG, … 



De therapie voor de peuters en kleuters gebeurt in groep (3 à 6 per groepje)  die in de voor- 
of namiddag doorgaat. De individuele therapie wordt afgesteld op de noden van het kind.  

Er zijn een 30-tal personen tewerkgesteld bij Elora (artsen, neuropsychiater, 
kinderpsychiater, verpleegster, therapeuten, …). De kostprijs voor de ouders bedraagt 1,73 
EUR per uur.  

Meer info: www. eloravzw.be 

3. Tweedehandswinkel  

Vanaf januari wordt de tweedehandswinkel in het sociaal huis wekelijks opengehouden door 
vrijwilligers. Wanneer de winkel precies zal open zijn, wordt later beslist.  

Ilona stelde de vraag of het mogelijk zou zijn om ouders die recht hebben op een 
inkomensgerelateerd tarief op de hoogte te brengen van de tweedehandswinkel. De 
onthaalouders weten echter niet hoeveel de ouders betalen. Enkel de 
dienstverantwoordelijke weet dit, dus kunnen zij eventueel na een goed contact met de 
ouders hen op de hoogte brengen van de winkel. Ilona kijkt na hoe 0-3 jarigen beter bereikt 
kunnen worden. 

4. vorming  9 november 2016 
Op woensdag 9 november 2016 gaat er opnieuw een opleiding levensreddend handelen 
door in het jeugdcentrum. Deze start om 19u30. Shana vraagt na of het mogelijk is om de 
opleiding te starten rond 19u. Inschrijven via jeugd@nieuwpoort.be 
 
5. Varia 
 

De renovatiewerken aan het jeugdcentrum worden geschrapt. Er zal een volledig nieuw 
centrum gebouwd worden. Meer info hierover volgt later. 

 

Voor verslag 

Shana Poley - jeugdconsulent 

 

VOLGENDE VERGADERING: 29 maart 2017 om 19u00 in de raadzaal 
 


