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Aanbod voor kinderen 
Actieplannen 

Vrijetijdsaanbod voor kinderen 
In het aanbod voor kinderen, is onderwijs een belangrijke partner. Door op regelmatige 
basis met hen te overleggen, stimuleren we een goede samenwerking tussen de scholen. 
Ook met het kunstonderwijs, de jeugdverenigingen, sportclubs en initiatieven als de 
Techniekacademie wil de gemeente een verbindende en ondersteunende schakel blijven. 
Binnen onze eigen organisatie willen we het aanbod naar kinderen beter op elkaar 
afstemmen, zowel naar inhoud, timing als deelnameprijzen. Ook een centraal aanspreekpunt 
moet de informatie en communicatie optimaliseren. 
 

Acties 

Huis van het Kind, Lokaal loket Kinderopvang, Decreet BOA 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Huis van het Kind 
2023 

 25 januari: lancering nieuw platform 'Opvang Vlaanderen' waar ouders 
terecht kunnen voor hun opvangvragen tot 3  jaar en waar een rapport 
over het aantal onbeantwoorde vragen kan uit getrokken worden. 

 Januari: aanpassing website met gegevens inzake andere 
opvangvragen. 

2022 
 Voorjaar: verdere uitwerking van het Huis van het Kind. 

2021 
 Najaar: lancering van het digitale Huis van het Kind. 
 23 maart : de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad keuren het 

model van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het 
Sociaal Huis Ingelmunster, de CV Buitenschoolse Kinderopvang Villa Max, VZW 
Engelbewaarder, VZW 't Achterhuisje, Kind&Gezin, VZW Kind en Preventie, 't 
Kabouterhuisje en het Droomhuisje principieel goed. 

2020 
 Samenwerking tussen het Lokaal overleg kinderopvang, de jeugddienst en de 

verschillende partners van de Huizen van het Kind om informatie te verzamelen die 
op de website van het Huis van het Kind moet voorzien worden. 

2019 
 Erkenning Huis van het Kind met subsidies. 

2018 
 24 september: het college keurt de subsidieaanvraag in het kader van de organisatie 

van de 'Huizen van het kind' goed. 
Lokaal loket kinderopvang 
2022 
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 Najaar : verdere uitwerking Lokaal Loket Kinderopvang 
 Februari: het resultaat van de registratie voor 2021 wordt doorgegeven. 

2021 
 September: erkenning van het Lokaal loket kinderopvang. 

2020 
 Mei: het Lokaal loket kinderopvang is aangemeld en goedgekeurd. 
 Januari: het vast bureau keurt de samenwerkings- en verwerkingsovereenkomst 

goed met de firma Vandasin voor het registreren van de aanvragen kinderopvang via 
het Lokaal loket kinderopvang. 

Decreet Geïntegreerd aanbod van Buitenschoolse Opvang en Activiteiten 
2021 

 18 oktober: het college neemt kennis van de beslissing van 8 oktober 2021 tot 
weigering van de subsidieaanvraag van de gemeente Ingelmunster in het kader van 
de buitenschoolse opvang en activiteiten. De weigering is het gevolg van het niet 
beschikbaar zijn van voldoende budget bij de Vlaamse overheid. 

 27 september: het college keurt de aanvraag voor subsidies voor Buitenschoolse 
opvang en Activiteiten goed. 

 30 augustus: het schepencollege bespreekt het BOA-decreet en bekijkt hoe dit in 
Ingelmunster opgevolgd zal worden. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2019 
Einddatum 
31-12-2025 

Behoeftenonderzoek vrijetijdsbesteding jeugd 
Omschrijving (toelichting) 
Om een gecoördineerd aanbod voor kinderen en jongeren aan te bieden, voeren we een 
behoefteonderzoek. Dit onderzoek vormt de basis om het beleid inzake vrijetijdsbesteding 
voor kinderen en jongeren voor de komende jaren vorm te geven en op elkaar af te 
stemmen.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Januari: analyseren en bespreken van de voorstellen van de skaters in samenwerking 
met skateorganisatie Vzweetje. Op basis hiervan kan een aanbesteding starten. 

2022 
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 December: op basis van het behoeftenonderzoek start een inspraaktraject voor het 
bouwen van een skatepark. 

 September: de najaarseditie van 'de Max' wordt verspreid onder alle Ingelmunstere 
scholieren. Er wordt een eerste evaluatie van  de vernieuwde 'Max' ingepland met 
kinderen en ouders uit de focusgroepen. 

 Mei: de zomereditie van 'de Max' wordt verspreid onder alle Ingelmunsterse 
scholieren. 

 Januari: de vernieuwde brochure 'de Max' wordt verspreid onder alle Ingelmunsterse 
scholieren. 

2021 
 Najaar:  op basis van de resultaten van het behoeftenonderzoek werkt de dienst vrije 

tijd een gevarieerd programma aan buitenschoolse activiteiten uit voor het jaar 2022. 
Ook de brochure 'De Max' wordt herwerkt. 

 Juni: het behoeftenonderzoek vrije tijd wordt afgerond. 
 Voorjaar: behoeftenonderzoek vrije tijd met campagne 'laat van je horen'. 
 Januari: voor de uitwerking van het behoeftenonderzoek wordt  beroep gedaan op 

Public Minds en Bataljong. 
2020 

 December: het traject voor het behoeftenonderzoek vrije tijd wordt vastgelegd. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2021 

Onderwijs interscolaire samenwerking 
Omschrijving (toelichting) 
Onder impuls van de schepen van onderwijs komen de directies van alle Ingelmunsterse 
scholen verschillende keren per jaar samen tijdens het interscolair overleg. Dit leidt tot een 
goede verstandhouding en het samen organiseren van activiteiten zoals de 'Strapdag' of de 
'Doe-aan-sport-beurs'. Het moet mogelijk zijn om die samenwerking via het interscolair 
overleg nog verder uit te diepen. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 

 Het vastleggen van alle vrije dagen, openklasdagen en inschrijvingsmomenten 
gebeurt in overleg met alle scholen. 
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 Organisatie van het fiets- en voetgangersexamen is een samenwerking tussen de 
verschillende scholen. 

 Organisatie van de scholenveldloop voor alle Ingelmunsterse lagere scholen en het 
Secundair Onderwijs. 

 Organisatie van de Doe-aan-sport-beurs voor alle kinderen van Ingelmunster. 
 Alle ouders met kinderen van 1,5 jaar oud ontvangen een brief met info over de 

Ingelmunsterse kleuterscholen. 
  
2023: 

 Maart:  vormingsmomenten voor alle kinderen uit het 5de en 6de leerjaar, 1ste en 
2de middelbaar en ouders over de gevaren van het internet. 

2022: 
 September: Strapdag in combinatie met opruimactie 
 April: erfgoedweek: naar de klas in de jaren 50. 
 Maart : bewegwijzering fietsexamenparcours 

2021: 
 December 2021: definitief vastleggen van het fietsexamenparcours. 
 September 2021: Strapdag met o.a. een dode-hoek-vrachtwagen, Eco-velo en een 

theaterstuk over verkeersopvoeding voor de eerste graad. 
2020: 

 November 2020: sinterklaas brengt een digitaal bezoek aan de scholen (i.s.m. de 
dienst vrije tijd). 

 Oktober 2020: vaststellen van het fietsexamenparcours. De bewegwijzering volgt in 
het najaar 2021. 

 September 2020: gezamenlijke uitwerking van het project ICT op school. 
 April 2020: afstemmen van de coronamaatregelen tussen de verschillende scholen.  
 Maart 2020: voorstelling VGS@school. De Ingelmunsterse scholen verklaren zich 

bereid om het project te ondersteunen en eraan mee te werken. 
2019: 

 November 2019: archeologisch project i.s.m. Monument en RADAR voor alle kinderen 
uit het 6de leerjaar en 2de secundair. 

 Oktober 2019: toneelvoorstelling WOI in verschillende scholen (i.s.m. Terf). 
 September 2019: Strapdag met o.a. een dode-hoek-vrachtwagen. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Aanbod buitenschoolse activiteiten - Max 
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Omschrijving (toelichting) 
De uitdaging is nu om de verschillende segmenten van het aanbod aan buitenschoolse 
activiteiten nog beter op elkaar af te stemmen, zowel organisatorisch als communicatief. Het 
figuurtje 'Max' moet nog opvallender optreden als verbindingsfiguur. Om deze uitdaging in 
goede banen te leiden stelt het bestuur Kevin Samyn aan als jeugdbeleidsmedewerker en 
coördinator Max. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Maart: samenstellen zomeraanbod en opmaak kalender najaar. 
 Januari: verspreiding van 'de Max' en start van de inschrijvingen voor het voorjaar. 

2022 
 November: samenstellen aanbod voorjaar 2023 
 Juni: evaluatie van het aanbod en het aantal inschrijvingen. Deze evaluatie vormt de 

basis voor het bijsturen van het aanbod in 2023. 
 Mei: verspreiding van 'de Max' en start van de inschrijvingen voor de zomervakantie. 
 April: samenstellen zomeraanbod. 
 Februari: interne evaluatie van de vernieuwde brochure. 
 Januari: de vernieuwde brochure 'de Max' wordt verspreid onder alle Ingelmunsterse 

scholieren. 
2021 

 Najaar: op basis van de resultaten van het behoeftenonderzoek werkt de dienst vrije 
tijd een gevarieerd programma aan buitenschoolse activiteiten uit voor het jaar 2022. 
Ook de brochure 'De Max' wordt herwerkt. 

 Juni: het behoeftenonderzoek vrije tijd wordt afgerond. 
 Voorjaar: behoeftenonderzoek vrije tijd met campagne 'laat van je horen'. 
 Januari: voor de uitwerking van het behoeftenonderzoek wordt  beroep gedaan op 

Public Minds en Bataljong. 
2020 

 December 2020: het traject voor het behoeftenonderzoek vrije tijd wordt vastgelegd. 
Het schepencollege keurt de uitbreiding van de kinderopvangwijzer met het lokaal 
loket kinderopvang goed. 

Schooljaar 2019-2020: 
 De groep animatoren en jobstudenten wordt uitgebreid en efficiënter ingezet bij 

vrijetijdsactiviteiten en de gemeentelijke opvang. 
 De kostprijs van  kampen, activiteiten en Villa Max worden nog beter op elkaar 

afgestemd. 
 Uitwerken van een aanbod voor 12-13-14 jarigen. 
 Aankoop van petjes met het eendje Max voor de speelpleinwerking, Villa Max en de 

deelnemers aan sportkampen. 
 Aankoop beachvlaggen met het eendje Max om te gebruiken tijdens activiteiten met 

kinderen. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Aanbod buitenschoolse activiteiten - Academies 
Omschrijving (toelichting) 
Veel kinderen volgen, net als heel wat volwassenen, kunstonderwijs. Het spreekt voor zich 
dat de gemeente hier voldoende middelen moet reserveren om het aanbod actueel te 
houden. Naast de muziek- en de kunstacademie, kunnen kinderen uit het vijfde en zesde 
leerjaar ook deelnemen aan de Techniekacademie. Ze maken er kennis met allerlei 
technische vaardigheden en leren een bedrijf kennen. Ook andere mogelijkheden zoals 
STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics) verdienen onze aandacht. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Schooljaar 2022-2023 

 De techniekacademie gaat in de periode januari-maart wekelijks door op woensdag 
met twee klassen van telkens 20 deelnemers. 

 Aankoop elektrische piano voor Art'Iz. 
Schooljaar 2021-2022 

 De techniekacademie gaat in de periode eind januari- begin mei wekelijks door op 
woensdag met twee klassen. 

 Aankoop elektrische piano voor Art'Iz. 
 Aankoop van 8 Ipads voor de kunstacademie. 

Schooljaar 2020-2021 
 De Techniekacademie gaat in de periode januari-begin mei wekelijks door op 

woensdag met twee klassen. 
 Nieuwe aangepaste locatie voor Art'Iz in de Wingerd en de Zon. 
 De opleiding stripatelier wordt verder ingericht. 

Schooljaar 2019-2020: 
 De Techniekacademie gaat wekelijks door op woensdag met 2 klassen. 
 Het gemeentebestuur voorziet subsidies voor de organisatie van een stripatelier, een 

nieuwe opleiding in de kunstacademie. 
 Het schepencollege keurt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Art'Iz en 

kunstacademie Tielt goed. Beide academies bieden een uitgebreid lessenaanbod aan 
in Ingelmunster. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

https://www.ingelmunster.be/vrije-tijd/jeugd/techniekacademie/
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Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Meer kinderen bij een sportclub 
Omschrijving (toelichting) 
Hoewel de sportwerking in onze gemeente goed draait, willen we nog meer kinderen bij een 
sportclub. De gemeente moet hierin een belangrijke brugfunctie vervullen tussen de ouders 
en de club. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023: 

 26 januari: infomoment voor de sportclubs met 3 thema's:  
o sportclubondersteuning met de opvraging van de clubgegevens voor de 

uitgifte van een 3de verenigingengids, met alle aanbod voor de kinderen en 
jongeren van Ingelmunster 

o deelname in september van de jeugdsportclubs aan de maand van de 
sportclubs 

o de sociale rol van de sportclubs bij onbemande sporthallen en 
permanentietoezicht   

2022: 
 16 december: deelname van talrijke sportclubs aan de City run for Life in 

sportuitrusting 
 November: sportkampen tijdens de herfstvakantie van de sportdienst, atletiek - 

voetbal - en volleybalkampen van de sportclubs 
 September: maand van de sportclub i.s.m. Sport Vlaanderen 
 September: bekend maken van de Sportbuzze en Marktsportdag Midwest  
 Juli-augustus: een nieuwe verenigingengids met het aanbod voor de jeugd wordt 

verspreid. 
 Juni: Doe aan sport beurs met diverse sportstanden waar sportclubs hun werking 

voorstellen en kinderen zo kunnen proeven van verschillende sportdisciplines. 
 Juni: de gemeenteraad keurt het reglement 'erkenning en sportsubsidies' goed. Dit 

reglement biedt ondersteuning aan sportclubs met een jeugdwerking. 
 Mei: update van de verenigingengids met een overzicht van het jeugd- en 

sportaanbod. We werken mee aan een brochure met een overzicht van het 
sportaanbod voor jeugd vanuit Midwest. 

 Krokusverlof: op basis van de resultaten van het behoeftenonderzoek jeugd kunnen 
kinderen kiezen uit een gevarieerd aanbod. Zowel sport, vrije tijd, techniek als 
cultuur komen aan bod. 

2021: 
 November: Herfstsportkampen : sport voor alle leeftijden van peuters, kleuters, 

lagere schoolkinderen, en jongeren 
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 September: lancering van een vrijetijdsgids voor kinderen en jongeren, met een 
overzicht van het jeugdaanbod van de Ingelmunsterse verenigingen. Zowel sport, 
vrije tijd, techniek en cultuur komen aan bod. Organisatie van 'Ontdek je sport' 
waarbij kinderen uit het basisonderwijs verschillende sporten kunnen uitproberen. 

  
  
  
  
  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 
 


