
NIEUWSBRIEF  

Populairste  

voornamen  

van 2018 

Hieronder vind je een 
overzicht van de meest 
populaire voornamen van 
2018 in Vlaanderen. De 
telling werd uitgevoerd 
door Kind en Gezin.  

 

Top 5 populairste jon-
gensnamen: 

• Arthur  

• Noah  

• Lucas  

• Leon  

• Liam  

 

 Top 5 populairste meis-
jesnamen  

• Mila  

• Olivia  

• Marie  

• Louise  

• Ella  
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Nieuwjaarswensen  
 

Ook in 2019 gaat Xzekoo er op-

nieuw voor en staan we paraat om 

jullie te ondersteunen.  

Eén ondersteuningsnetwerk  

kinderopvang vanaf 2019 

Op vrijdag 22 december 2017 gaf de Vlaamse Regering haar 
principiële goedkeuring aan het ontwerpbesluit dat het onder-
steuningsnetwerk voor kinderopvang regelt. 

Organisatoren kinderopvang doen momenteel beroep op ver-
schillende vormen van ondersteuning, zoals de ondersteu-
ningstructuur van UNIZO, VoorZet en 't OpZet, de pedagogi-
sche en taalondersteunende organisaties (PTO's) en de regio-
nale coördinatie buitenschoolse opvang via FCUD.  

 

Vanaf 2019 komt er één gesubsidieerd ondersteuningsnet-
werk kinderopvang. De huidige gesubsidieerde ondersteuners 
(UNIZO/Kinderopvang, VoorZet, 't OpZet, de PTO's 
(pedagogische ondersteuningsorganisaties) en de regionale 
coördinatie van FCUD (buitenschoolse opvang) zijn samen 
met de koepels (SOM, Vlaams Welzijnsverbond en UnieKO) 
en VVSG betrokken bij de oprichting van dit ondersteunings-
netwerk. De ondersteuning zal voor bepaalde groepen van or-
ganisatoren kosteloos zijn. In het voorjaar krijg je meer infor-
matie over het ondersteuningsnetwerk.  

We wensen jullie alvast een jaar vol vreugde, vriendschap, 

gezondheid, geluk en natuurlijk ook een jaar vol zoete kin-

deren!   



Kinderopvangtoeslag— 4 

wist-je-datjes 

Vanaf 1 januari 2019  krijgen ouders die 
een vrije prijs betalen in jouw opvang een 
kinderopvangtoeslag van 3,23 euro 
(geïndexeerd bedrag 2019) per volle op-
vangdag.  

Kind & Gezin ontwikkelde  een GRATIS tool 
genaamd ‘AARON’ om de aanwezigen te 
registreren zodat ouders uitbetaald kunnen 
worden.  

Het startschot is ondertussen gegeven 
maar 

Wist je dat…  

• Je offline kan registreren en de gegeven 
opgeladen worden van zodra er inter-
netverbinding is. 

• Je geen papieren registratie meer nodig 
hebt indien je voor  de evacuatie  je tele-
foon of tablet met de aanwezigheden 
kunt meenemen.  

• Elk nieuw kindje een nieuwe kaart krijgt 
met unieke QR code. Indien een kind de 
opvang verlaat wordt de kaart niet door-
gegeven.  

• Om de wet van de privacy te respecte-
ren hoeft de opvang geen rijksregister-
nummer of BIS-nummer door te geven.  

Met vragen kun je altijd terecht bij klanten-
beheer.  
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Jouw privacy binnen 

Xzekoo 

We hoeven je niet meer te vertellen wat de 

nieuwe privacywetgeving inhoud. 

Ook binnen Xzekoo willen we hier correct 

mee omgaan.  

Breng alvast je balpen mee naar het collec-

tieve aanbod van Xzekoo, indien we foto’s 

of beeldmateriaal zullen nemen vragen we 

steeds toestemming met dit strookje : 

Indien jullie vragen of bemerkingen hebben omtrent jullie gegevens kun je steeds bij 

Xzekoo@arteveldehs.be of 0470 23 26 09 terecht. 



 

 

Document 
draagkracht 

 

Xzekoo heeft gewerkt aan 
een nieuw instrument dat 
jullie kan ondersteunen in 
het coachen van jullie team.  

 

Het gaan specifiek over de 
draagkracht van jezelf en 
je medewerkers. Je kan met 
behulp van dit instrument in 
gesprek gaan met je mede-
werkers en achterhalen wat 
belemmerende of bevorde-
rende factoren kunnen zijn 
voor jullie draagkracht.  

 

Met andere woorden: Wat 
zorgt er voor dat je meer of 
minder aankan op een be-
paald moment. Het is geen 
snelle oplossing maar een 
manier om aan de slag te 
gaan en te weten te komen 
wat factoren zijn die er voor 
zorgen dat het even minder 
gaat of juist heel goed gaat. 

Met dit instrument kan je 
jouw team nog meer onder-
steunen! 

 

Ben je geïnteresseerd om 
met het document aan de 
slag te gaan? Vraag het op 
via Xzekoo@arteveldehs.be  
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Micha De Winter (1951) is een hoogleraar Pedagogiek in 

Nederland. Micha vindt dat de opvoeding van kinderen te 

vaak worden gezien als de taak van enkel de ouders. Hij 

pleit voor een gedeelde verantwoordelijkheid met alle vol-

wassenen in de leefwereld van een kind. Dit heef de peda-

gogische civil society. Dit wil ook zeggen dat de kinderop-

vang een grote rol speelt in het leven van een kind.  

Kinderen laten opgroeien tot democratische burgers doe je 

door opvoeden met gezag en niet met macht. Het is een 

combinatie van grenzen stellen en grenzen uitleggen. Maar 

ook liefde en aandacht zijn belangrijk factoren. Het gezin 

wordt automatisch verbonden met de ruimere gemeen-

schap. Zo leren kinderen ook zelf kritisch na te denken. 

Een sociaal netwerk rondom de kinderen en gezin zijn be-

langrijk. Dit is ook de taak van Huizen van het Kind in 

Vlaanderen.  

Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes 

voor. Wil je dat ze briljant zijn, lees ze meer sprookjes voor.  

‘Albert Einstein‘ 

De  

pedagogische  

visie van 

 Micha De  

Winter 



Rapensoep 

RECEPT: SOEP à LA (ONTHAAL)MAMA  

Porties / Voorbereidingstijd / Totale tijd  

 

Ingrediënten 

4 rapen 

2 aardappelen 

1 liter melk 

2.5 liter water 

2 groentenbouillon (vanaf 1 jaar)  

 

Bereidingswijze       

1. rapen en aardappelen schillen en in grove stukken 

2. Bouillon toevoegen aan warm water 

3. Rapen en aardappelen toevoegen aan water en laten koken 

4. Indien het kookt melk toevoegen en alles mixen 

5. Kruiden naar eigen smaak 

 

SMAKELIJK  

 

Contactgegevens ondersteuners 

Dursun Akbel                
Dursun.akbel@arteveldehs.be          0470232464 
 
Maxime Locqueneux           
Maxime.locqueneux@arteveldehs.be           0470232609  
 
Tatiana Devadder                                               
Tatiana.devadder@arteveldehs.be         0470232144 
 
Fleur Gauquie   
Fleur.gauquie@arteveldehs.be             0470232540 
 
 

Dit recept is gemaakt 

door netwerk Torhout 

op 22 november 2018  


