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Beste lezer,  

beste Buitelingsympatisant, 

 

U heeft het jaarverslag in handen van een alweer bewogen werkjaar 2018. 

Ik val in herhaling als ik zeg : we are waiting for … nee, niet Godot maar wel ‘for’ het 

nieuwe decreet. Helaas kwam het er niet in 2018, maar er werd naarstig aan gewerkt. 

De Buiteling-ploeg treurde hier niet over en bleef zeker niet bij de pakken zitten. Zij 

bleef gedreven verder werken! 

Zo werd er heel hard gewerkt aan een inschrijvingssysteem voor de afdeling Kogel-

straat. Het inschrijvingssysteem is in het schooljaar 2018-2019 in voege getreden en 

zorgt ervoor dat de opvang in de Kogelstaat niet meer kreunt onder een te hoog 

kindaantal in onze ‘spitsuren’. Bovendien werd er een administratieve winst gemaakt 

omdat we iedere dag precies weten welke kinderen naar onze opvang zullen komen. 

Het was voor ouders wel even wennen, maar de drukte in de opvang en de belasting 

van onze medewerkers is door de voorinschrijvingen aanzienlijk verlicht. 

Er werd tevens ook nagedacht over een opsplitsing van de afdeling Kogelstraat om 

onze opvang zowel voor de kinderen als voor onze medewerkers weer een huislijke 

werk- leef- en speelomgeving te maken. De verantwoordelijken van de locatie Kogel-

straat en onze directie zijn er samen met het bestuur van de respectievelijke scholen 

ook in geslaagd om tot een oplossing te komen die interessante perspectieven biedt 

voor het schooljaar 2019-2020. 

In de afdeling Sint-Joris was het in 2018 niet altijd rozengeur en maneschijn. Men was 

goed op weg met de renovatiewerken op de site toen plots de middeleeuwse omwal-

ling voor een deel instortte. Hierdoor moesten er inventief omgesprongen worden met 

de overgebleven beschikbare ruimte. Gelukkig bleek er voor alles een oplossing, dank-

zij een goede samenwerking tussen alle partijen. 

Er werden tevens vernieuwingen aangekondigd op het vlak van de medewerkers in het 

doorstromingsprogramma en daar zal in 2019 zeker de aandacht moeten op gefocust 

blijven zodat we de doorstromers kunnen blijven helpen een fijne job te leren.  

In dit jaarverslag wordt u een weerslag van het ganse jaar gegeven en ik nodig u dan 

ook uit tot een fijne lectuur. 

Fijne groeten, 

Ann De Moor,  

voorzitster van de Raad van Bestuur 
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De Buiteling biedt buitenschoolse opvang aan voor en na de schooluren, op snipperdagen en tijdens de 

vakantieperiodes. De Buiteling is erkend door Kind en Gezin voor al haar werkingen. 

 
In Brussel-centrum wordt opvang georganiseerd op 3 verschillende locaties:  

 Locatie Kogelstraat - maximaal 160 kinderen (111 EVP)  

 Locatie Sint-Joris (Cellebroerstraat) - maximaal 60 kinderen (57 EVP) 

 Locatie Nieuwland - 42 kinderen IBO + 10 kinderen LDBO (lokale dienst) 

De werkingen Kogelstraat  en  Sint Joris  worden gefinancierd met Kind en Gezin-middelen 

en de IBO-werking Nieuwland met Stedenfondsmiddelen, de lokale dienst met reguliere subsi-

dies vanuit Kind en Gezin. 

De Buiteling werkt intensief samen met de kinderen en de ouders, en met drie kleuter- en 

basisscholen uit de buurt; Maria Boodschap en De Kleurdoos en Sint-Joris en de Brede Schoolpro-

jecten Buiten de Lijntjes en Nieuwland.  

“De Buiteling vzw vertrekt vanuit de overtuiging dat het belangrijk is dat iedereen kansen 

krijgt om zich te kunnen ontwikkelen en maatschappelijk iets te kunnen betekenen.  

Het is binnen dit kader dat De Buiteling vzw zijn activiteiten ontplooit in een grootstede-

lijke context. 

De Buiteling vzw biedt kwalitatieve opvang aan alle kinderen van ouders die werken, 

op zoek zijn naar werk of omwille van pedagogische of sociale redenen opvang zoe-

ken. In die optiek werken we steeds aanvullend en in het verlengde van de school. 

We bieden kinderen een warme, veilige en stimulerende vrijetijdsomgeving.” 
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 Locatie Vorst - maximaal 28 kinderen (24 EVP) 

In Vorst werken we nauw samen met het GC Ten Weyngaert, de Bredeschoolprojecten ‘Vorst’ en 

‘Sint Gillis’ en de vier lokale basisscholen: De Wereldbrug en De Puzzel, Sint Augustinus en De Park-

school. De werking wordt gefinancierd door Kind en Gezin. Tijdens de vakantieperiodes zoeken we 

telkens naar oplossingen om de beperkte capaciteit te vergroten door samen te werken met VGC, 

partners en/of door het organiseren van een gemelde opvang. 

 
In Sint-Joost-ten-Node wordt opvang voorzien door IBO De Buiteling Sint-Joost. We organise-

ren door Kind en Gezin erkende en gefinancierde opvang voor maximaal 83 kinderen op twee loca-

ties: 

 Locatie Sint-Joost (Grensstraat 18) - maximaal 44 kinderen  

 Locatie Sint-Joost (Grensstraat 67) - maximaal 39 kinderen (83 ‘s ochtends) 

IBO De Buiteling Sint Joost werkt nauw samen met basisschool Sint Joost een Zee, het gemeen-

tebestuur Sint Joost ten Node en Bredeschoolproject ‘Sint Joost’. Daarnaast zijn er ook goede con-

tacten met 2 basisscholen uit buurgemeente Schaarbeek, met name De Buurt en Sint Lukas. 

 

De begeleiding van de kinderen wordt verzekerd door 48 gekwalificeerde begeleiders en (nog) niet ge-

kwalificeerde ‘begeleiders in opleiding’. Deze laatsten volgen na een eventueel alfabetiserings- en/of taal-

traject de basisopleiding ‘Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang’. 

Al onze begeleiders worden aangemoedigd zich te laten screenen om zodoende het ‘Ervaringsbewijs’ te 

behalen en vervolgens de opleiding ‘Kinderzorg’ te volgen in het volwassenenonderwijs. 

De Buiteling zet ook in op sociale tewerkstelling en opleiding van kansengroepen. In het kader van dit 

project worden 12 begeleiders in opleiding tewerkgesteld en opgeleid, waarvan 10  in DSP-statuut en 2 in 

het kader van het generatiepact. Daarnaast wordt de tewerkstelling van 1 medewerker met een arbeidsbe-

perking ondersteund met een VOP premie. 

De Buiteling wordt financieel en materieel ondersteund door het Actiris, Kind en Gezin, VGC Welzijn, 

Stedenfonds Vlaanderen, de gemeente Sint Joost ten Node en het Sociaal Fonds van PC 331. 
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(samenvatting van de pedagogische visietekst) 

 
 

De Buiteling organiseert haar werkingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met IBO’s 

in Brussel, Vorst en Sint Joost ten Node. 

In onze werkingen kiezen we bewust voor de ontmoeting van kinderen, ouders en mede-

werkers met verschillende achtergronden. De Buiteling engageert zich om voor ieder-

een een thuisgevoel te creëren. 

De Buiteling is een Nederlandstalig initiatief dat kwaliteitsvolle opvang organiseert voor 

kinderen die schoollopen in het kleuter- en basisonderwijs binnen de Brusselse vijfhoek. 

De Buiteling speelt uitdrukkelijk in op de lokale realiteit waarbij ouders tevens een beroep 

kunnen doen op buitenschoolse opvang om andere redenen dan arbeid. 

Iedereen is welkom! 

De toegankelijkheid kan dus zowel te maken hebben met financiële als culturele aspecten. 

De Buiteling organiseert de opvang met een zeer diverse ploeg van medewerkers. De Bui-

teling ziet diversiteit als een meerwaarde en hecht veel belang aan de participatie van de 

medewerkers. Dankzij deze diversiteit en de meertaligheid van de medewerkers schake-

len wij hen in als bemiddelaars om op deze manier de communicatie met ouders te verge-

makkelijken. 

De Buiteling werkt samen met de buurtorganisaties. Dit om een nog betere dienstverle-

ning te kunnen garanderen en om de drempel naar onze dienstverlening te verlagen. 
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De Buiteling is een plek waar elk kind zich kan thuis voelen, experimenteren en ontwikkelen op zijn eigen 

tempo in een veilige en warme sfeer. Een warm en uitdagend klimaat vind je bij ons terug in de aankleding 

van de ruimtes en het spelaanbod. Een spelaanbod dat vernieuwend durft te zijn en vol variatie zit. Een 

spelaanbod dat bepaald en samengesteld wordt door de kinderen zelf, in samenspraak met de begeleiders. 

We vergeten hierin zeker niet de allerkleinsten en de opgroeiende tieners ! 

De Buiteling garandeert de fysieke en emotionele veiligheid van de kinderen. Onze structuur en duide-

lijke omgangsvormen/grenzen (voor kinderen en begeleiders) worden vastgelegd met het oog op veiligheid 

en om het sociaal verkeer in goede banen te leiden. Een goed uitgebouwde structuur geeft ons de gelegen-

heid om de dagdagelijkse werking in goede banen te leiden. 

De Buiteling creëert een omgeving die uitdagend en stimulerend is. Dit resulteert in het aanbieden van 

leeftijdsgerichte ateliers. Wij gebruiken hierin de kapstokken crea, sport en spel, expressie en media. Sa-

men met de begeleiders en vanuit de observaties van de kinderen bedenken we activiteiten. Wij respecteren 

de vrije keuze van het kind, wat niet wegneemt dat er altijd een spanningsveld zal optreden tussen de vrije 

keuze van het kind en onze structuur. Wij zorgen ervoor dat de vrije keuze en een goede werking/de veilig-

heid gevrijwaard blijven. Zo kunnen de kinderen kiezen tussen een eigen of partneratelier of vrij spel. Kin-

deren kunnen zelf het initiatief nemen. Wij begeleiden kinderen in hun proces naar zelfstandigheid door 

hen inspraak te geven en in te spelen op hun leefwereld. Hierbij vertrekken we vanuit het welbevinden en de 

betrokkenheid van de kinderen. 

De Buiteling stimuleert kinderen om hun zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen te vergroten. Wij 

stimuleren zowel kinderen als medewerkers om hun persoonlijke en sociale competenties te ontwikkelen en 

te verhogen, want wij geloven in een groeiproces dat voor iedereen positief is. Wij streven ernaar om een 

klimaat te creëren waar er ruimte is voor persoonlijke aandacht. Onze basishouding is liefdevol en respectvol. 

In De Buiteling wordt er ruimte en tijd gecreëerd om naar kinderen, ouders en medewerkers te luisteren, 

maar ook om samen met elkaar te kunnen spelen, werken en praten. We willen verbondenheid creëren, zodat 

het welbevinden en de betrokkenheid van eenieder wordt vergroot. 

De Buiteling maakt deel uit van het totale opvoedingsproces waar wederzijds vertrouwen en gelijk-

waardigheid essentieel zijn. Opvoeden voor ons, is een leerproces voor zowel de kinderen als ouders en 

medewerkers. 

De Buiteling kiest als gemeenschappelijke taal het Nederlands. Wij kiezen hiervoor om de goede com-

municatie te bevorderen en om de kinderen te stimuleren in het gebruik van het Nederlands. Alle activiteiten 

gebeuren in het Nederlands. Daarnaast heeft De Buiteling respect voor alles wat het kind beleeft en hiermee 

bedoelen we ook belevingen in zijn eigen moedertaal. Spelplezier en welbevinden is voor ons absoluut prio-

ritair op een strikte houding ten opzichte van het taalgebruik.  
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IBO De Buiteling – Kogelstraat °2006 

Kogelstraat 29 te 1000 Brussel 

Erkend Initiatief Buitenschoolse Opvang 

111 equivalent volle plaatsen – maximale toegestane bezetting : 160 

Aanbod :   Ochtendopvang, avondopvang, woensdagnamiddagopvang, snipperdagen en vakan-

tieopvang (speelweken) 

Partnerscholen  :  De Kleurdoos (locaties Moutstraat en Vaartstraat) en Maria Boodschap 

Personeelsploeg :  21 begeleiders en hulpbegeleiders, omkadering door twee lokaal verantwoordelijken 

Bereik :   In 2018 bereikten we 856 kinderen (453 jongens en 403 meisjes) uit 541 gezinnen 

 

a. Voor –en naschoolse opvang 

Zowel voor De Kleurdoos als voor Maria Boodschap bieden wij voor- en naschoolse opvang aan. Door het 

groeiend aantal leerlingen op beide scholen waren we genoodzaakt om in oktober 2018 te starten met 

voorinschrijvingen. Voortaan dienen ouders hun kinderen maandelijks in te schrijven voor de opvang via een 

reservatiefiche. Deze fiche kan op locatie, in het hoofdkantoor of digitaal worden ingevuld. Het maximum 

aantal kinderen ligt vast op 185. Deze maatregel zorgt ervoor dat het aangenamer en rustiger is in de opvang, 

dat we meer structuur kunnen bieden en dat we beter kunnen voldoen aan de noden en behoeften van elk 

kind.  

We streven naar een uitdagende en stimulerende omgeving waarin kinderen hun talenten kunnen ont-

wikkelen en ontplooien en waar ze in een warme en veilige omgeving elkaar kunnen ontmoeten. Om dit te 

realiseren bieden we dagelijks een gevarieerd aanbod aan activiteiten en ateliers aan. Enerzijds zijn er 

open ateliers waar kinderen op het moment zelf kunnen beslissen of ze al dan niet deelnemen. Anderzijds 

zijn er ateliers waarvoor kinderen zich moeten inschrijven en waarbij we een bepaald engagement verwach-

ten. We stimuleren hen om wekelijks deel te nemen aan de activiteit in kwestie.  

De activiteiten  op de volgende pagina worden aangeboden door begeleiders van De Buiteling en/of in 

samenwerking met externe partners.  



 – Jaarverslag 2018 - De Buiteling vzw    

 

 



Jaarverslag 2018 – De Buiteling vzw -  

b. Vakantiewerking 

Tijdens de speelweken in schoolvakanties werken we met leeftijdsgroepen. Bij de kleutergroepen werd 

in 2017 al erg leeftijdsspecifiek gewerkt. Bij de 6+ groepen was dit nog niet van toepassing. Vanaf 2018 ont-

stond daarom een nieuwe leeftijdsgroep, de Hobbits, die ons enerzijds de kans biedt om activiteiten voor te 

bereiden in functie van de leeftijd van de kinderen. Anderzijds komt deze groep tegemoet aan de grote vraag 

aan plaatsen voor kinderen geboren in 2011-2012.  

Tijdens de speelweken wordt beroep gedaan op vrijwilligers. Ons vrijwilligersteam bestaat uit jongeren 

uit de buurt of studenten die school lopen op scholen in de wijk. In 2018 bereikten we 18 verschillende vrij-

willigers.  

In de zomervakantie van 2018 organiseerden we ook vier sportkampen in samenwerking met de VGC: 

 16/07 tem 20/07: sportkamp voor 6 jarigen en sportkamp voor 7, 8 jarigen 

 13/08 tem 17/08: sportkamp voor 9, 10 jarigen en sportkamp voor 11, 12 jarigen 

Daarnaast zetten we in 2018 ook in op het bevorderen van ouderparticipatie tijdens de speelweken. Dit 

doen we door aan het einde van (bijna) elke speelweek een toonmoment te organiseren. Op dit toonmoment 

worden foto’s en werkjes van de afgelopen week tentoongesteld. Ouders worden op die manier betrokken 

bij de activiteiten, en de talenten van de kinderen worden in de verf gezet. 

c. Personeel 

In 2018 lag de focus op het team en de samenwerking onderling. Om de betrokkenheid en de partici-

patie van de begeleiders te optimaliseren, werden er in september 2018 enkele denkdagen georganiseerd 

waarbij het schooljaar met het hele team werd gepland en uitgewerkt. Om het welzijn van de begeleiders en 

het team te vergroten, werd er een traject opgezet met Hefboom vzw.  

Er werd een traject met VGC en De Rijtak gestart met als doel de begeleiders kennis, vaardigheden en 

tools aan te reiken die het in staat stelt adequaat, en als team, te reageren op moeilijk gedrag. Medewerkers 

van Elmer vzw, van De Rijtak en van de VGC kwamen een twee maal observeren en daarna kwamen zowel het 

kleuterteam als het 6+ kwam op regelmatige basis samen voor reflectie rond het thema ‘hoe omgaan met 

moeilijk gedrag’. 

Gedurende het hele jaar werden er verscheidene teamactiviteiten gepland. Er werd dan stilgestaan bij 

elkaars talenten, waardering werd geuit en begeleiders leerden elkaar beter kennen. 

d. Buurtwerking, samenwerkingsverbanden en Brede School 

Samen met Brede school Buiten De Lijntjes werden er enkele nieuwe projecten uitgebouwd, zoals bij-

voorbeeld het MOS project. Dit project werd uitgewerkt door de verschillende partners die gebruik maken 

van dezelfde site : Atheneum Brussel, BS De Kleurdoos, IBO De Buiteling, en ondersteund door een MOS 

vertegenwoordiger. Met dit traject streven we ernaar een afvalvrije site te worden. 
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Daarnaast werd De Buiteling ook betrokken bij denkmomenten omtrent infrastructuur op de site, BS 

De Kleurdoos werkt plannen uit rond de renovatie van een nieuwe sportzaal en de inrichting van de speel-

plaats. Wij zijn dan ook blij deel te mogen uitmaken van de denktank die daarrond werd opgericht. Op deze 

manier kunnen we wensen en behoeftes van begeleiders en kinderen meenemen in de toekomstplannen. 

Verder werkten wij ook mee aan het Buiten De Lijntjes Festival, een school- en buurtfeest dat werd 

georganiseerd in juni 2018. De Buiteling richtte een standje in op dit festival. 

In het voorjaar van 2018 werd er een ‘Ladies Night’ georganiseerd door een ouderwerking van De Kleur-

doos en enkele begeleiders van De Buiteling. Alle mama’s en vrouwen uit de buurt waren die avond welkom.  

Op de opendeurdag in september 2018 werden alle activiteiten en ateliers aangeboden door externe 

partners (BBA, CZH, YOGA, Tekenacademie van Anderlecht, Sport in Brussel, Sterput,…) aangekondigd. Dit 

is tevens ook het moment bij uitstek waar begeleiders en ouders elkaar kunnen ontmoeten.  

 
Gemiddelde bezetting Kogelstraat 

 

Leeftijdsverdeling Kogelstraat 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC GEM

2015 134 132 154 120 156 152 74 65 151 156 123 110 131

2016 177 161 162 162 182 180 74 71 172 186 165 156 159

2017 163 175 179 136 187 181 83 60 194 195 204 172 167

2018 193 183 220 160 229 216 76 61 211 219 205 187 180
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Woonplaats gezinnen Kogelstraat 

 

Beroepssituatie vaders Kogelstraat  Beroepssituatie moeders Kogelstraat 

 

Samenstelling gezinnen Kogelstraat 
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IBO De Buiteling – Sint-Joris - °2014 

Cellebroerstraat 16A, 1000 Brussel 

Erkend Initiatief Buitenschoolse Opvang 

60 equivalent volle plaatsen - maximale toegestane bezetting : 60 

Aanbod :   Ochtendopvang, avondopvang, woensdagnamiddagopvang, snipperdagen en vakan-

tieopvang (speelweken) 

Personeelsploeg :  7 begeleiders, 2 deeltijdse poetspersoneel, 1 lokaal verantwoordelijke 

Bereik : In 2018 bereikten we 274 kinderen (136 jongens en 138 meisjes) uit 274 gezinnen 

 

a. Personeel 

Sinds 2014 heeft Sint-Joris een vaste poetsvrouw (halftijds), die 3 dagen per week komt schoonmaken. 

Op de dagen dat ze niet werkt, komt de poetsman die ook in de Kogelstraat werkt langs. In geval van verlof 

of ziekte van beiden, doen we beroep op het poetspersoneel van Baita vzw. 

Onze vaste poetsvrouw heeft een stoornis uit het autisme-spectrum. De locatieverantwoordelijke en 1 

van de begeleidsters ondersteunen en begeleiden haar. 

Tijdens vakantieperiodes worden enkele vrijwilligers aangenomen om het begeleidersteam te ondersteu-

nen. Een moeder zonder papieren sprong in 2018 ook in de vakanties in als vrijwilliger. 

Soms gaan er ouders mee op uitstap als extra ondersteuning. 

Gedurende het hele jaar zijn er enkele stagiairs actief in onze opvang. 3 van hen volgen de startopleiding 

Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) of Kinderzorg bij het CVO (Brussel of elders).  

In 2018 hebben er nog enkele hogeschoolstudenten stage gelopen bij Sint-Joris. Een tweedejaars student 

Pedagogie van het Jonge Kind deed haar opstartproject voor haar derdejaars stage gedaan in het najaar van 

2018. Het rijtje wordt vervolledigd met een tweedejaars stagiaire Sociaal Cultureel-Werk in de laatste maan-

den van 2018. 

b. Voor-en naschoolse opvang 

Regelmatig is er op woensdagnamiddag een kookactiviteit, en 1 x per maand gaan de trollen (3e kleuter-

klas) naar bibliotheek “Muntpunt”. 

Sinds september 2015 is er een wekelijks atelier in samenwerking met vzw Kids Hectoliter, namelijk 

een creatief verhalenatelier. Tine en een begeleider van Sint-Joris lezen de 12 deelnemende kinderen een 
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verhaaltje/boekje voor, waarna de kinderen onder professionele begeleiding van Tine Ringelé het verhaal 

verder uitdiepen op een creatieve manier (schilderen, tekenen, knutselen,…). 

Er zijn geregeld zowel formele als informele gesprekken tussen de directrice en het betreffende aange-

paste begeleiding van bepaalde kinderen, gebruik van gedeelde lokalen, uitnodigingen voor speciale aange-

legenheden of informatie waarvan ouders vragen om deze door te spelen. 

c. Vakantiewerking 

Tijdens speelweken wordt er altijd getracht om een gevarieerd aanbod aan uitstappen of speciale ac-

tiviteiten aan te bieden. Dit kon gaan van het huren van een springkasteel en een bezoek van toneelgroep 

Kip van Troje, de actieve kinderanimatie van Ludentem, een workshop rond beeldende kunst voor kleuters, 

tot uitstappen naar zee, kastelen, provinciale domeinen, musea,… 

d. Buurtwerking en samenwerkingsverbanden 

Ervaringsdeskundigen van vzw Vrienden van het Huizeke staan om de week aan de schoolpoort om mee 

de ouders te onthalen. Zij zorgen voor een toegankelijkheid naar kansarme ouders toe, en contacteren en 

overleggen met de school en de Buiteling als er via hen vragen of opmerkingen komen. Ook met hen is er op 

regelmatige basis een overleg. 

De verantwoordelijke van de Buiteling Sint-Joris is 3x per jaar aanwezig op de schoolraad. Ook behoort 

hij tot de stuurgroep van platform SONJA (via JES vzw), neemt hij deel aan intervisies voor IBO-verantwoor-

delijken en intervisies rond inclusie (beiden via Opgroeien in Brussel). 

In het voorjaar hebben wij een ouderontbijt georganiseerd. Ongeveer een 50 ouders zijn langsgekomen 

voor één of meerdere tassen koffie, broodjes,… en een gezellige babbel met elkaar. 

De stagiare SCW heeft het team van Sint-Joris mee op sleeptouw genomen om enkele culturele organi-

saties in Brussel beter te leren kennen. (bezoek aan het Muntpunt, een fototentoonstelling en uitleg van 

een fotograaf, bezoek aan museum Arts et Marges en de documentaire “Ni Juge, Ni Soumise” met nabespre-

king) 

De begeleidsters hebben, samen met iemand van Brusselleer, een boottocht voor ouders georgani-

seerd. Hier hebben een 70-tal moeders en vaders aan deelgenomen. 

In oktober heeft het team, samen met de begeleidsters van de Buiteling Nieuwland en Brusselleer, een 

Ladiesnight georganiseerd, met 50 bezoeksters 

Brede School Nieuwland 

Wederom is de werking van de Brede school toegenomen tijdens het laatste schooljaar (2017-2018) om 

samenwerkingen met school, IBO en andere site/buurt partners te verstevigen en aan te moedigen, met 

name voor het gezamenlijk organiseren van activiteiten en samenwerkingsverbanden, Partners hierin zijn 

ondermeer Sint-Joris Basisschool, Opvoedingswinkel, Met-X en Centrum Informatieve Spelen. 

Zoals elk jaar namen we in het voorjaar van 2018 deel aan de Buitenspeeldag in de Marollen. 
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Site-overleg en samenwerkingen op site Sint-Joris 

Sinds september 2015 neemt de Buiteling deel aan site-activiteiten voor de partners op de Sint-Jorissite 

(de Overmolen, school, Pag-Asa, Odysee,…). 

e. Infrastructuur 

Het najaar van 2018 was een ingrijpend moment voor de infrastructuur van onze locatie Sint-Joris. In no-

vember stortte een deel van de stadsomwalling, grenzend aan de speelplaats, in. In de daarop volgende pe-

riode werd er creatief en in nauwe samenwerking met alle partners gezorgd dat al onze kinderen alsnog een 

veilig en fijn plaatsje kregen in onze opvang. 

Wij gebruiken twee klaslokalen voor de opvang van de allerkleinsten, de Mini’s (2,5 t/m 3 jaar). Dit lokaal 

is volledig ingericht om zo optimaal mogelijk onze mini’s op te vangen. De containerklas is aangepast zodat 

de Kabouter- enTrollengroep (2e en 3e kleuterklas) hier hun speelmogelijkheden hebben. Deze containerklas-

jes zijn echter niet meer toegankelijk door de instabiliteit van de Villerstoren, na het instorten van de stads-

omwalling. We kunnen terugvallen op een klaslokaal in het schoolgebouw zelf voor de opvang van deze kin-

deren. Zowel tijdens de naschoolse opvangmomenten als tijdens de speelweken, maken wij gebruik van de 

sporthal en de eetzaal van de kleuterschool. 

De afbraak van de sporthal/eetzaal en de werken aan het schoolgebouw en de nieuwe lokalen van de 

Buiteling zijn begonnen in september 2018. Door het instorten van de stadswal werden deze werken stilge-

legd. 

 
Gemiddelde bezetting Sint-Joris 

 

Leeftijdsverdeling Sint-Joris 

 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC GEM

2015 56 52 65 49 70 65 35 31 47 51 33 35 50

2016 55 61 63 64 81 72 34 29 64 63 57 52 60

2017 55 68 70 62 77 74 46 38 61 57 58 51 61

2018 58 63 69 59 73 75 46 39 49 48 46 50 56
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Woonplaats gezinnen Sint-Joris 

 

Beroepssituatie vaders Sint-Joris  Beroepssituatie moeders Sint-Joris 

 

Samenstelling gezinnen Sint-Joris 
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IBO De Buiteling – Vorst °2011 

Bondgenotenstraat 54 te 1190 Vorst 

Erkend Initiatief Buitenschoolse Opvang  

24 equivalent volle plaatsen – maximale toegestane bezetting : 28 

 

Aanbod:   Avondopvang, woensdagnamiddagopvang, snipperdagen en  

vakantieopvang (speelweken) 

Partnerscholen :  De Wereldbrug en De Puzzel (gemeentelijk net)  

Sint Augustinus en De Parkschool (vrij net) 

Personeelsploeg:  3 deeltijdse begeleiders, en 1 begeleidster in opleiding,  

omkadering door één lokaal verantwoordelijke. 

Bereik:  In 2018 bereikten we 186 kinderen (106 jongens en 80 meisjes) uit 119 gezinnen 

 

a. Personeel 

Tijdens het jaar 2018 zorgde wij voor een kwaliteitsvolle opvang  met een  team  van 3 deeltijdse begelei-

ding en sinds 1 juli 2018 een nieuwe begeleidster in DSP statuut . Deze DSP-begeleidster volgde de basisop-

leiding Begeleider BKO bij het CVO.  

Daarnaast volgde de begeleiding uit het team nog extra opleidingen om hun competenties als begeleider 

nog meer uit te bouwen en dit eveneens bij het CVO te Brussel, waarvan 2 begeleiding in juni 2018 met een 

diploma in de hand afzwaaiden, 1 begeleidster startte in september 2018 met de laatste semester van de 

opleiding kinderzorg en heeft deze met vrucht in januari 2019 afgerond, tot slot startte eveneens  in sep-

tember 1 begeleidster met de verkorte opleiding BKO.  

 Ook in 2018 hebben 3 teamleden en locatieverantwoordelijke deelgenomen aan de  jaarlijkse Spin-Off, 

en hebben 2 begeleiders de vorming EHBO via het Vlaams Kruis gevolgd.  

 In het afgelopen jaar liepen een 6-tal cursisten van het CVO Brussel stage en dit zowel vanuit de opleiding 

Kinderzorg als de verkorte opleiding BKO, met een pakketten van 100 of 160 uren stage.  Ook  zijn er tijdens 

de maand januari 2 Brugse studenten 2 namiddagen een handje komen helpen in het kader van sociale re-

traite.  

 Tot slot zette De Buiteling Vorst ook tijdens paas-, zomer- en kerstspeelweken vrijwilligers in die het 

vaste team mee kwamen ondersteunen. Tijdens deze weken hebben wij  beroep gedaan op 9 vrijwilligers. 
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b. Naschoolse opvang 

Onze kinderaantallen na de schooluren zijn gelijk gebleven ten aanzien van vorige schooljaar met een 15 

tal kinderen per dag  na de schooluren ( =  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)  en een volledige bezet-

ting op woensdagnamiddag.  Daarnaast merkten we op  dat naast de kleuters  ook meer en meer lagere 

schoolkinderen in het IBO blijven, vooral op woensdagnamiddag en in mindere mate na de schooluren, alsook 

het feit dat de ouders na de schooluren vooral opteren voor de eigen naschoolse opvang die door de scholen 

georganiseerd wordt of voor de naschoolse activiteiten via Brede school (dans-, muziek-, sportlessen,…).  

c. Schoolvrije dagen en speelweken 

 Verder merkten we op dat onze vakantiewerking vanaf de eerste inschrijvingsdag volledig volzet is. Om 

aan deze gestegen vraag te voldoen zoeken we elke korte vakantie naar alternatieven en werd de capaciteit 

tijdens de zomerspeelweken verhoogd tot +/-40 kinderen door het organiseren van een “gemelde op-

vang” in de lokalen van het Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert en de gebouwen van De Parkschool.  Ook 

voorzagen we vanaf de herfstvakantie 2018 enkel vakantieopvang voor kinderen vanaf 2,5 tem 6 jaar, 

de oudere kinderen tot en met 12 jaar werden doorverwezen naar ander locaties binnen De Buiteling vzw of 

naar andere partners.  

 Tot slot merkten we het afgelopen jaar ook op dat  zowel de facultatieve als de pedagogische studieda-

gen ook zeer vlotjes vol liepen tot aan onze maximum capaciteit. Op deze schoolvrije dagen bieden de scho-

len geen eigen opvang aan. Bovendien spelen we hier op in door het organiseren van kwaliteitsvolle uitstap-

pen ( = bowling, schaatsen, zwemmen, dierentuin, binnenspeeltuin,…) voor alle leeftijden.   

d. Buurtwerking en samenwerkingsverbanden  

Het aanbod in samenwerking met externe partners is grotendeels hetzelfde  gebleven als in  2017, vanaf 

september zijn er een aantal samenwerkingen gewijzigd of zelf geschrapt, wegens te weinig succes of we-

gens overname door een andere organisatie, waardoor de huidige partner ons aanbod niet meer kon organi-

seren.  

Losse samenwerkingspartners 

 Filem’On: filmfestival tijdens de herfstvakantie  

 Crea  atelier tijdens het Nieuwjaarsfeest van GC Ten Weyngaert  

 Gebruik van de Parkschool site als extra opvang locatie tijdens de zomervakantie 

Dagelijks kwalitatief avond - & woensdagnamiddag aanbod met Partners 

 Maandag tem donderdag: losse crea activiteiten 

 Woensdag: Ciné-Kadee i.s.m. Ten Weyngaert, losse binnenkomende ateliers zoals een dansatelier 

 Vrijdag: Muziekatelier 
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Aanbod speelweken met Partners 

Tijdens onze speelweken werkten wij tijdens herfst- , krokus- , 1ste week paasvakantie en 1ste week zo-

mervakantie samen met het Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert en de VGC sportdienst. 

Tevens hebben wij in samenwerking met Parkschool ons kinderaantal voor de 5de maal op rij tijdens de 

zomerspeelweken kunnen uitbreiden. We kregen meerdere lokalen ter beschikking, waardoor wij meer kin-

deren hebben kunnen opvangen, wat door alle partners, ouders, kinderen en begeleiding als een meer-

waarde ervaren werd. 

Samenwerking Brede School Vorst en Sint-Gillis:  

De samenwerking met de Brede School Vorst en Sint-Gillis  bleef constant alsook het uitbrengen van 3x 

per jaar een gezamenlijke vrijetijdskalender die over de beide gemeentes heen verspreid werden. 

 
Gemiddelde bezetting Vorst 

 

Leeftijdsverdeling Vorst 

 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC GEM

2015 15 20 16 22 16 17 42 39 15 12 12 15 19

2016 18 21 23 24 24 21 37 43 15 16 15 16 22

2017 17 17 16 20 12 10 33 32 13 15 13 16 17

2018 17 19 15 25 17 14 36 30 13 17 14 14 19
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Woonplaats gezinnen Vorst 

 

Beroepssituatie vaders Vorst   Beroepssituatie moeders Vorst 

 

Samenstelling gezinnen Vorst 
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IBO De Buiteling Nieuwland °2015 

Erkend Initiatief Buitenschoolse Opvang - 48+10 equivalent volle plaatsen 

IBO Nieuwlandstraat 194 

maximale toegestane bezetting: 48, lager onderwijs(1ste tot 6de leerjaar) 

Aanbod:  ochtendopvang, avondopvang, woensdagnamiddagopvang, 

snipperdagen en speelweken tijdens de vakantieperiodes 

LDBO Nieuwlandstraat 194 

maximale toegestane bezetting: 10, 2ste en 2de graad lager onderwijs 

Aanbod:  Taal stimulerende activiteiten met ondersteuning van didac-

tisch materiaal + gerichte educatieve sport & spel activiteiten. 

Partnerscholen:  Basisschool Sint Joris Nieuwland (volledige opvang) – Sint Jan Berchmans (vakantie 

en snipperdagen, in nauwe samenwerking met de ouderraad) 

Personeelsploeg :  6 begeleiders(4 IBO & 2 LDBO), omkadering door één lokaal verantwoordelijke 

Bereik :   In 2018 bereikten we 280 kinderen (170 jongens en 110 meisjes) uit 215 gezinnen 

 

 

a. Voor- en naschoolse opvang  

Nieuwland werkt samen met twee partnerscholen: Sint-Joris Nieuwland en het Sint-Jan Berchmanscol-

lege. Het IBO bevindt zich op de site van Sint-Joris Nieuwland. Leerlingen uit deze lagere school kunnen vanaf 

7u30 bij ons terecht. Na de schooluren staat onze deur open tussen 15u30 en 18u20. Tijdens de schoolvrije- 

en vakantiedagen ontvangen we met plezier kinderen van het Sint-Jan Berchmanscollege. Verder is er een 

nauwe samenwerking met De Buiteling Sint-Joris, die zich toespitst op de kleuterwerking van Sint-Joris Ba-

sisschool. Naast een relevante uitwisseling van informatie betreffende kinderen, voorziet Nieuwland 

transport naar de kleuteropvang. Op die manier kunnen ouders meteen hun hele kroost ophalen.  

Het IBO heeft twee eigen lokalen en een keukentje. Daarnaast delen we de refter, de turnzaal, de speel-

plaats en het washok met de school. Sinds september 2018 is ons team ook welkom in de lerarenkamer 

van de school. De directie en het onderwijzend personeel van de school en de locatieverantwoordelijke 

en de begeleiders van het IBO vinden nu vlotter hun weg naar elkaar. Een goede samenwerking versterkt 

de ondersteuning van de kinderen en hun ouders. 
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Onder het motto ’voor elk wat wils’, zorgen wij wekelijks voor een ruim aanbod aan activiteiten. De activi-

teiten die volgen worden aangeboden door de begeleiders van het IBO, al dan niet in samenwerking met 

externe partners. 

 Crea: Toffe knutselactiviteiten 

 Superbrein: Knotsgekke proefjes in een experimenten-labo 

 Relax de Max: Activiteiten om tot rust te komen (mindfulness, yoga, wellness)  

 Grappling: Kinderen leren deze krachtsport kennen via posities geleend uit het dierenrijk.  

 Taalatelier i.k.v. LDBO: Taalstimulerende activiteiten met ondersteuning van didactisch materi-

aal en gerichte educatieve, sport en spel activiteiten.  

 Happy Woensdag: Woensdag gaan wij op stap in de stad. Heerlijk spelen op Ketmet, genieten 

van theater, een frisse neus halen in het park, …. 

 IBO Voetbal league: Één keer per maand organiseert De Buiteling Sint-Joost een voetbal toer-

nooi, samen met de andere locaties. 

 Multicircus, i.s.m. Circus Zonder Handen: In de les Multicircus ontdekken kinderen van 6 jaar tot 

10 jaar verschillende circustechnieken.  

 Omnisport, i.s.m. VGC Sport: Sportactiviteiten: In de les Omnisport leer jij een aantal sporten 

kennen.  

De activiteiten sluiten nauw aan bij het interesseveld van de kinderen. Regelmatig toetsen de begeleiders 

af wat er bij de kinderen leeft, door een informeel gesprekje of observatie tijdens het begeleid vrij spel. 

Onze ‘Lokale Dienst Buitenschoolse Opvang’ zorgde ook dit jaar een taalstimulerend atelier voor tien 

kinderen. Wegens personeelswissels verliep deze werking echter niet van een leien dak. Het uitbouwen van 

een kwaliteitsvolle LDBO-werking blijft een uitdaging voor 2019. De kersverse leidinggevende zette 

reeds een aantal stappen in de goede richting.  

b. Vakantiewerking 

De vakantiewerking werd sinds september 2018 onder handen genomen. Na iedere speelweek volgt een 

grondige evaluatie. Op basis van deze reflectie wordt actie ondernomen.  

Elke vakantieweek wordt er rond een bepaald thema gewerkt. Er werd hard ingezet om de activiteiten, 

het begeleid vrij spel en de sfeer volledig onder te dompelen in het thema. Aan de hand van brainstormses-

sies, georganiseerd door de leidinggevende, werden de begeleiders uitgedaagd om ‘out-of-the-box’ te den-

ken. 

In 2018 werd een opsplitsing volgens leeftijdscategorie ingevoerd in de dagelijkse werking. In 2019 zal dit 

ook overgenomen worden voor de vakantiewerking. Dit jaar merkten we dat het niet evident is om een acti-

viteit uit te werken die zowel interessant is voor zes- als voor twaalfjarigen. Naar volgend jaar toe streven 

we naar aangepaste activiteiten per leeftijdsgroep.  

c. Personeel 

Sinds de zomer van 2018 zit een nieuwe leidinggevende aan het roer van Nieuwland. Haar aanwerving 

gebeurde op een bijzondere wijze. Na een grondige selectie door de directeur en een locatieverantwoorde-

lijke, werden de kandidaten doorgestuurd naar het team in kwestie. Onder begeleiding van de directeur, 
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kreeg het team de kans om de sollicitanten te interviewen. Achteraf konden de begeleiders hun voorkeur 

meegeven. Deze bottum-up beslissing zorgde voor een grote gedragenheid binnen het team.  

In 2018 ging tevens een nieuwe begeleider in opleiding (DSP) aan de slag. Zij combineerde dit met een 

taalcursus “Nederlands 2.3” bij het CVO. Wanneer zij dit volbrengt, kan zij de startopleiding ‘Begeleider in de 

Buitenschoolse Opvang” aanvangen. Zoals elk jaar hielden stagiaires en vrijwilligers het hart van onze wer-

king draaiende. 

d. Buurtwerking, samenwerkingsverbanden en Brede School 

Het IBO bevindt zich op een bruisende site met interessante partners die deel uitmaken van Brede School 

Nieuwland: Kinderdagverblijf Nieuwkinderland, de Sint-Jorisbasisschool, Buitengewoon Secundair Onder-

wijs Zaveldal, Huis van het kind (Consultatiebureau Nieuwland, Baboes, Wheel of Care, Koala, Jeugd en Mu-

ziek Brussel, Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans, Met-X, VGC sportantenne Nieuwland, 

Brussels Young Wrestling Style en Urban Center Brussel.  

Jaarlijks organiseert de coördinator Brede School bijeenkomsten. Enthousiast neemt de leidinggevende 

hieraan deel en bouwt zij een stevig netwerk uit. Hieruit ontsproten alvast een aantal fijne samenwerkings-

verbanden en projecten (hierover leest u meer in het jaarverslag van 2019).  

De reeds bestaande samenwerkingsverbanden en ateliers (Multicircus met Circus Zonder Handen, Omnis-

port met VGC Sport en de Buitenspeeldag) werden verder gezet. Ook de schoolpoortwerking van Vrienden 

van ’t Huizeke leeft voort.  

 
Gemiddelde bezetting Nieuwland 

 

Leeftijdsverdeling Nieuwland 

 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC GEM

2015 40 38 42 28 41 40 14 10 53 57 26 35 37

2016 50 48 45 46 54 50 24 17 56 63 42 48 47

2017 51 56 55 44 56 52 34 18 57 45 41 43 47

2018 49 50 59 46 56 50 28 13 54 58 55 53 48
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Woonplaats gezinnen Nieuwland 

 

Beroepssituatie vaders Nieuwland  Beroepssituatie moeders Nieuwland 

 

Samenstelling gezinnen Nieuwland 
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IBO De Buiteling Sint Joost °2015 

Erkend Initiatief Buitenschoolse Opvang - 83 equivalent volle plaatsen 

Grensstraat 18 

maximale toegestane bezetting : 44, kleuters  

Aanbod:  avondopvang, woensdagnamiddagopvang, snipperdagen en 

vakantieopvang (speelweken) 

Grensstraat 67 

maximale toegestane bezetting : 39, lager onderwijs 

Aanbod:  ochtendopvang voor 83 kinderen, avondopvang, woensdag-

namiddagopvang, snipperdagen en vakantieopvang 

 

Partnerscholen:  Basisschool Sint Joost aan Zee (volledige opvang), Sint Lucas en De Buurt  

(speelweken en schoolvrije dagen) 

Personeelsploeg:  8 begeleiders, omkadering door één lokaal verantwoordelijke 

Bereik:   In 2018 bereikten we 395 kinderen uit 309 gezinnen 

 

Gedurende het jaar 2018 zijn er heel veel begeleiders gestopt met werken bij ons en zijn er dus nieuwe in 

de plaats gekomen. Eén van de begeleiders had een arbeidsonderbreking aangevraagd voor een periode van 

6 maanden. In januari heeft de begeleider toch besloten om niet meer te komen werken en zich bezig te 

houden met zijn eigen zaak. Een ander begeleider is gestopt in augustus omdat het voor haar te zwaar werd 

om in de avonduren te komen werken. Haar contract werd overgenomen door een andere begeleider die in 

Sint-Joris werkte. Een andere voltijdse begeleider is ook gestopt in 2018. Vervolgens werden nog een DSP’er 

en nog 2 andere begeleiders aangeworven in Sint Joost.   

Gedurende het hele jaar zijn er ook stagiaires aanwezig die stage lopen in Sint-Joost. Het zijn leerlingen 

uit verschillende opleidingen, zoals BKO (Buitenschoolse Kinderopvang Opleiding) en Pedagogie van het 

Jonge Kind.  

Ten slotte neemt Sint-Joost ook een aantal vrijwilligers aan tijdens de paas-, zomer- en kerstvakantie om 

het begeleidersteam te ondersteunen. Het zijn meestal jongeren uit de buurt, tussen 16 en 18 jaar, die graag 

met de kinderen willen komen werken.  
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Het aantal kinderen dat na school in de opvang blijft stijgt voortdurend. Om een kwaliteitsvolle opvang 

te bieden, bieden we al enkele jaren ook opvang aan in Grensstraat nr. 67. Daar worden onze lagere school-

kinderen opgevangen. De lagere schoolkinderen hebben er meer ruimte om te bewegen en te sporten. 

Kleuters uit de 1ste, 2de en 3de kleuterklas worden opgevangen in Grensstraat nr. 18. De kinderen uit de 

onthaalklas en uit de 1ste kleuterklas worden op het gelijkvloers opgevangen omdat het gemakkelijker is om 

met de kleuters naar WC te gaan die zich tussen het gelijkvloers en het verdiep beneden bevindt. De kleuters 

hebben ruimte om vrij te spelen, knutselen. Ook kunnen de begeleiders een boek uit de boekenkast halen en 

voorlezen voor de kinderen. 

Kinderen uit de 2de en de 3de kleuterklas blijven op het verdiep beneden. Daar is er genoeg ruimte om met 

de kinderen te knutselen en vrij te spelen. Bovendien is er ook nog een snoezelruimte waar de begeleiders 

boeken kunnen voorlezen voor de kinderen.  

De werking in beide locaties sluit aan op de pedagogische visie van De Buiteling en biedt een gevarieerd 

aanbod aan vrij spel, crea, sportactiviteiten en extra aandacht voor taalactivering.  

Buurtwerking, Brede School en samenwerkingsverbanden  

Brede School Sint Joost 

Samen met de school Sint Joost aan Zee organiseren we gezamenlijk naschoolse activiteiten. Er is een 

gevarieerd aanbod aan naschoolse activiteiten, zoals kleuterdans, kleuter turnen, Jiu Jitsu, omnisport (voor 

2de en 3de lagere schoolkinderen), dansen (voor 1ste, 2de en 3de lagere schoolkinderen) en taalprojecten. Er zijn 

enkele projecten bijgekomen, zoals het Turks thuistaalproject, gitaarlessen en Franse lessen voor de kleu-

ters. 

VGC Sport 

Aangezien de werking van Buurtsport ingekanteld is in VGC Sport, hebben we deze zomervakantie beslo-

ten om een sportkamp te organiseren samen met deze nieuwe partner. Het was een succesvolle sportweek 

geweest waar er in totaal 83 kinderen hadden deelgenomen. 

Bib Joske 

Onze wekelijks bezoek aan de bibliotheek met de kinderen van de eerste graad gaat nog steeds door. 25-

tal kinderen brengen bezoek aan de bibliotheek die dag. 

Ook de kleuters brengen een bezoek aan de bibliotheek om de maand. Dit gaat door op de laatste woens-

dag van de maand. De kinderen worden opgesplitst in 2 groepen en brengen telkens een bezoek van een uur. 

Ten Noey 

In september 2017 zijn we begonnen met een theateratelier in samenwerking met Ten Noey. Kinderen uit 

2de en 3de kleuterklas hebben het theateratelier bijgewoond. Het atelier ging door in Ten Noey en startte in 

september en eindigde in december. 
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Brede School Sint Lukas 

In 2018 zijn Brede School en Sint Lukas samen met ons een tekenatelier gestart. Het tekenatelier is be-

doeld voor kinderen van 1ste, 2de en 3de leerjaar. Elke maandag nemen 15-tal kinderen deel aan het tekenate-

lier. Het atelier start om 15u45 en eindigt om 17u00. 

 
Gemiddelde bezetting Sint-Joost 

 

Leeftijdsverdeling Sint-Joost 

 

Woonplaats gezinnen Sint-Joost 

 

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC GEM

2015 84 84 103 83 103 96 50 46 89 108 91 90 88

2016 102 86 92 93 105 90 73 60 89 96 91 87 90

2017 91 94 106 95 115 105 78 78 87 93 92 93 95

2018 94 85 94 82 94 94 68 69 82 88 107 91 87

0

20

40

60

80

100

120

140

2 4 4
7

40
46

49

35
31

24

2

0

10

20

30

40

50

60

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

5%

45%

31%

15%

4% Brussel

Sint Joost

Schaarbeek

Overige Brussel

Niet Brussel



Jaarverslag 2018 – De Buiteling vzw -  

Beroepssituatie vaders Sint-Joost  Beroepssituatie moeders Sint-Joost 

 

Samenstelling gezinnen Sint-Joost 
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Algemeen 

Dit jaar draaide het operationele team grotendeels op halve kracht (door moederschapsrust en ouder-

schapsverlof). Dit zorgde er voor dat heel wat preventietaken op de achtergrond zijn geraakt. Dit werd deels 

opgelost door iemand tijdelijk aan te werven voor een psychosociale risicoanalyse. 

Het stockbeheer wordt nu gedaan volgens de LEAN-technieken. Ook op financieel vlak gingen we dit jaar 

voor vereenvoudiging: het boekhoudplan werd sterk vereenvoudigd en er werden procedures voor het op-

maken van de begroting opgesteld. 

Er werd nieuwe werkkledij aangekocht, waaronder nu ook aparte T-shirts voor de vrijwilligers. 

Onze preventiemedewerkster volgde een opleiding tot kwaliteitscoördinator, maar heeft hier jammer ge-

noeg weinig resultaat mee kunnen boeken wegens tijdsgebrek. 

St-Joris 

Hier werd een fietsenstalling gebouwd tussen de 2 containers waar de gedeelde fietsjes van ons en de 

school konden worden gestockeerd.  

Jammer genoeg stortte in november een deel van de stadsomwalling langs de school in en konden we 

onze containers niet meer gebruiken. 

Nieuwland 

Onze 2 lokalen konden een opfrissing gebruiken en werden opnieuw geschilderd. 

Kogelstraat 

Ook hier werden 3 lokalen herschilderd. Het lokaal ‘bos’ werd een volwaardig 6+ lokaal en ook de refter 

van de school kunnen wij nu dagelijks gebruiken om de lagere schoolkinderen in op te vangen. 

Voor onze poetsman werd een i-mop aangekocht, een schrobzuigmachine die de vloeren snel en efficiënt 

reinigt. 

St-Joost 

In onze locatie in St-Joost werd de tuin aangepakt dankzij de verfraaiingssubsidies van de VGC. Er kwam 

een mooie grasmat met een verborgen zandbak, zitgelegenheden en een proeftuin. 

Hopstraat 

Er werd een branddeur geplaatst aan onze technische ruimte. 
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Het centrale thema voor 2018 binnen welzijn en preventie was de psychosociale risicoanalyse. Daarvoor 

werd, zoals eerder vermeld, iemand extra aangenomen. Door deze analyse werd de basis gelegd voor de 

komende jaren. Het algemeen besluit dat we uit de analyse haalden, was dat er meer aandacht nodig is voor 

personeelszaken. Het aanwerven van een personeelsverantwoordelijke biedt hiervoor de oplossing. 

Onze vertrouwenspersoon volgde een opleiding ‘vertrouwenspersoon’ en 2 verantwoordelijken volgden 

de opleiding ‘nijverheidshelper’. Verder werd ook nog ‘levensreddend handelen’ gevolgd door onze nieuwe 

collega’s en kregen de anderen een ‘opfrissing nijverheidshelper’. 
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 Onze kinderen en ouders 

 Alle beheerders en medewerkers van De Buiteling  

 De directies en leerkrachten van De Kleurdoos,  
Maria Boodschap en Sint Joris 

 De directies en leerkrachten van De Wereldbrug,  
De Puzzel, Sint Augustinus en De Parkschool 

 De directie en leerkrachten van Sint Joost aan Zee 

 VGC kabinet Welzijn en Gezondheid 

 VGC kabinet Onderwijs en Vorming  

 VGC kabinet Cultuur, Jeugd en Sport 

 VGC administratie 

 Actiris 

 Kind en Gezin – afdeling Kinderopvang 

 Fonds Sociale Maribel PC 331 

 Gemeente Sint-Joost-ten-Node 

 Tracé Brussel 

 Huis van het Nederlands 

 Ann De Moor (voorzitter) 

 Annelies Vangoidsenhoven (ondervoorzitter) 

 Tim Stroobants (bestuurder) 

 Sven Moens (bestuurder) 

 Fien Sambaer (bestuurder) 

 Wiet Vandormael (bestuurder) 


