
Vergadering ouderraad 15-11-2022 

 

Aanwezigen: Evi Goris, Kim Moens, Ine Taccoen, Pieter-Jan Drouillon, Sophie Nuyts, Jana Wittemans, 

Lien Geutjens,  Liesbeth Lermytte, Lien Gaublomme, (verslag), juf Birgit, juf Bene, Ine, juf Bieke en de 

boekenjuf Bieke, juf Inse 

Verontschuldigd: Karin Bunckens, Sylvie Demeyer, Ann Vanderborght,  Kelly Swaenen, Mathieu De 

Ruyver, Laura Van de Reyde, Sylvie Demeyer, Els Anthoon  

 

1. Terugblik grootouderfeest 28-10 

- Was leuk voor alle partijen, positieve feedback van grootouders; geen commentaar dat ze 

niet in de klas konden, merendeel kinderen mee naar huis nadien 

- Was voldoende om gewoon koffie, sinaasappelsap en speculaas te geven 

- Voldoende volk om te helpen, opruim nadien ook vlot 

- Opruim stoelen wel veel werk, misschien volgend jaar ook terug 6des inschakelen. Idee om 

een kar te zoeken om de stoelen makkelijker te vervoeren? Zijn moeilijk stapelbaar en 

behoorlijk zwaar 

- Dikke merci aan Kelly en Pieter-Jan voor de ondersteuning vanuit de ouderraad! 

 

2. Helm op, fluo top: terugblik op startactie + wat kan ouderraad doen ter ondersteuning? 

- Fluo-tunnel heel leuk bevonden. Enkel voor de starters in de instapklas nogal overweldigend. 

Eventueel een volgende editie instappers via andere ingang laten komen.  

- Kinderen die naar de ochtendopvang gingen, zijn er niet (allemaal) doorgegaan.  

- Kleutertunnel wat sneller afgebroken gezien enige doorgang. 

- Er was genoeg stempelinkt.  

- Niet te vroeg opbouwen, was al afgebroken in het weekend. Misschien van muziekschool, 

kampje ed. Er komt veel volk in de school.  

- Veel kinderen die moeite hadden gedaan om zich fluo te verkleden. Ouderraad had via 

klaswhatsappgroepen in het weekend voordien nog een reminder gestuurd met oproep 

maximaal in fluo naar school te komen. 

- Fluosleutelhangersattentie van de ouderraad algemeen wel succes. Er zijn er nog over wgs 

incalculatie nieuwe instappers dit schooljaar, juf Wendy heeft de doos met overschot. 

- Actie loopt van herfst- tot krokusvakantie. Vrijdag strapdag. Ouderraad promoot in die 

periode mee meer zichtbaarheid in het verkeer via facebookgroep. Niet enkel gericht op 

fietsers maar evenzeer voetgangers alsook kids die met de auto naar school komen.  

 

3. Verkoop warme maaltijden 18-11 

- 112 bestellingen. Aantal bestellingen is evenveel als vorig jaar, maar minder in hoeveelheid 

besteld. Is het concept nog goed? Zal nog geëvalueerd worden in een evaluatievergadering 

door de werkgroep. Mogelijk door crisis of de vele andere aanbiedingen in de omgeving 

(scouts, andere school, sportclub, …). Daarnaast ook nadeel dat de maaltijden niet 

ingevroren kunnen worden wat vermoedelijk ook impact heeft op het aantal bestelde 

maaltijden. Nu immers vaak louter de hoeveelheid van een gezin. 



- Andere ideeën? Ontbijt organiseren? Wijnproeverij ? Voelt fijner aan als het niet louter een 

verkoop is maar ook een sociaal aspect heeft (bv ouders en kids ook samenbrengen) 

- Winst nu 1600 euro. Minder dan gehoopt.  

- Komende vrijdag is de uitdeling van de maaltijden gepland. Aantal helpende handen is in 

orde. 6de jaars worden mee ingeschakeld voor het mee helpen uitladen van de maaltijden als 

deze rond 13u geleverd worden. 

- Dikke merci aan Kim, Kelly, Jana en Sophie voor de organisatie! 

 

4. Boekenbeurs 2-12 

- Werkgroep bestaat uit Evi, Sophie en Liesbeth + 5 enthousiaste ouders die op onze oproep 

naar hulp via de klaswhatsappgroepen hadden gereageerd  

- Werklijst is opgemaakt, voorlopig al ingevuld door werkgroep, eind vorige week verstuurd 

naar school (Karin + juf Bieke) om door schoolteam verder aangevuld te worden. Nadien nog 

gerichte oproepen via klaswhatsappgroepen te doen.  

- Naar schoolteam toe: vooral hulp nodig bij ’s morgens overbrengen van boeken(-rekken) van 

fietsenstalling naar refter en na de boekenbeurs bij de opruim (want dan al een pittige dag 

achter de rug voor de leden van de werkgroep) 

- Gemeente helpt met vervoer van de boeken (-rekken): ophalen op donderdag en 

terugbrengen op maandag. Om donderdag klaar te zetten moet het voordien gepoetst 

worden.  

- Andere belangrijke info ivm boekenbeurs ook vorige week naar Karin + boekenjuf Bieke 

verstuurd: top-3 lijstjes, klasbezoeklijst die dan aangevuld kan worden door de leerkrachten, 

de aankondiging dat de interne fietsenstalling niet gebruikt kan worden 

- Er kunnen bestellingen voor tattoos geplaatst worden bij Iedereen Leest vanaf 21/11. 

Boekenjuf Bieke neemt dit op. Moesten deze toch niet tijdig hier geraken, kunnen deze 

tijdens de jeugdboekenmaand in maart gebruikt worden. 

 

5. Kerstmarkt 16-12 

- Werkgroep bestaat uit Sofie, Laura, Els, Sophie en Evi 

- Startvergadering reeds plaatsgevonden; volgende week vervolgvergadering gepland 

- Vertrouwde concept van weleer: verkoop kerstknutsels van kids voor goede doel, gerichte 

inzamelactie voor Kirikou Leuven en mamadepot Lubbeek, fluofuif, kerstkaarten knutselen 

met oma frutsel voor bewoners van PVT Lubeek (dus geen kaartverkoop door kids!) 

 Is er al een goed doel gekozen waar het behaalde geld van de kerstknutselverkoop naar 

toe gaat? Zou door leerlingenraad gekozen. Evi vraagt na bij Karin 

 Schminkstand bij fluofuif: best aantal (eenvoudige) voorbeelden waaruit ze kunnen 

kiezen om tijd te besparen. Ook aantal bandjes beperken per kind. 6des zouden ook 

ingeschakeld kunnen worden om te schminken. De werkgroep neemt dit op. 

 Best wordt op voorhand in de klassen al door de leerkrachten toelichting gegeven over 

het veranderd concept qua kerstkaarten knutselen: worden gemaakt voor bewoners van 

PVT Lubbeek en daarvoor wordt een soort brievenbus voorzien in het lokaal van oma 

frutsel waar deze gedeponeerd in worden. Evi zorgt ervoor dat deze bij de bewoners van 

PVT Lubbeek terecht komen 

- Materiaal is besteld voor fluofuif bij de uitleendienst voor de provincie. Is veel en zwaar 

materiaal dat gehaald en teruggebracht moet worden. Kan de gemeente hierin bijstaan? Evi 

vraagt na bij Karin 



- Sta-tafels, geluidsinstallatie ed besteld bij gemeente. Zou op donderdag overdag geleverd 

worden en week nadien opgehaald worden 

- Brouwer is besteld, maar kan niet op voorhand zeggen wanneer ze juist komen. Weinig 

flexibel. Zal op donderdag overdag geleverd worden. 

- Hamburgerfoodtruck geregeld 

- Juf Kato had ook aangeboden met haar foodtruck (wafels) te staan; eerder concept voor 

schoolfeest ? => te bekijken met werkgroep kerstmarkt en juf Kato nadien feedback geven 

 

6. Stipquiz 27-1 

- Werkgroep bestaat uit Kim en Evi. 

- Brouwer en Vinikus en Lazarus vastgelegd. Quizmaster en jury geregeld. 

- Al tijdig gestart met inzamelen van prijzen gezien ambitie om voor alle deelnemers trachten 

een prijs te voorzien. Momenteel al 62 prijzen (O.a. Vinikus, Van Hellemont, Wijnkasteel 

Vandeurzen, Spar, Mooi, …) + prijzen via oproep in ouderraad en schoolteam. Ook vanavond 

nog heel wat prijzen bijgekomen. Evi inventariseert dit komende vrijdag. Overzicht van 

ingezamelde prijzen op google drive. Indien max 25 teams zijn ingeschreven max 150 prijzen 

+ cadeau voor quizmaster en Jury te voorzien 

- Muziekinstallatie en projectiescherm zijn besteld bij gemeente. 

- Start inschrijvingen e.d. wordt midden december (na kerstmarkt) opgenomen 

 

7. Kriebelteam 

- Werkgroep bestaat uit Kim en Lien Geutjens 

- Nieuw protocol en nieuwe standaardmails opgesteld, moeten hierop nog feedback krijgen 

van Karin. Aanpassing zit vooral in vraag dat CL en school contactnames met ouders 

opnemen ipv door de vrijwillige ouders van het kriebelteam. 

- Frequentie elke vrijdag telkens na de vakantie en na hemelvaart.  

- Eerste controle na kerstvakantie zal kunnen doorgaan; dan zicht op voldoende helpende 

handen 

- Voor de overige data 2023 zijn er momenteel te weinig vrijwilligers. Hebben ouders juist 

beeld wat het inhoudt? Echter weinig gehoor op aanbod bij oproep om bijkomende info te 

geven aan geïnteresseerden. Moeilijk voor ouders om zich lang op voorhand te engageren? 

Steeds kortelings voordien terug oproep doen en dan te bekijken in functie van helpende 

handen of een controle door het kriebelteam haalbaar is? Evt. enkel concentreren op klassen 

waar reeds in verleden vaak luizen werden vastgesteld ? 

- Zijn ouders vragende partij dat we dit organiseren? School is zeker vragende partij. Niet zo 

leuk werk, maar wel zeer nuttig. In bijna alle klassen al luizen vastgesteld dit schooljaar. In 

verleden toch daling door acties kriebelteam.  

- Actie steeds op voorhand aankondigen, ook als we dan nog niet helemaal zeker zijn of we er 

komen met het aantal helpende handen. Hopelijk zorgt dit er al sowieso voor dat ouders zelf 

al op voorhand eens extra checken.  

- Als huistaak voor ouders standaard in agenda kids zetten op de maandag na een vakantie als 

reminder voor de ouders ? 

 

 

 



8. Schooltuin 

- Eind deze maand aanplantingen voorzien.  

- Compostbak moet opgeschoven worden op vraag van gemeente. Tom bevraagt dit best 

rechtstreeks bij Karin. 

- Vraag aan Tom: moet er nog iets gebeuren om dit winterklaar te maken?  

 

9. Trooperinkomsten+ donatie bakken vergroening speelplaats 

- Eerste uitbetaling van trooper gehad: 115 euro. 

- Ouderraad houdt dit levend via facebookpagina. Communiceert ook wat er met geld gebeurt.  

- Wijnkasteel Vandeurzen doneert 2 palletboxen waar planten in kunnen, dan is geld al op. 

Kim bekijkt de opties met Tom en Pieter-Jan.  

- In de groene bakken bij de kleuters zijn veel planten kapot gegaan door de warmte in de 

zomer. Bene bekijkt wat er nog goed is.  

- Opfleuren draad aan kleuterspeelplaats met wildbreien? Fleurig en goedkoop. Evi stuurt 

voorbeeld hiervan naar Karin 

 

10. Opties extra activiteit:  

- Zeker nog ruimte tot activiteit in het voorjaar. En financieel ook wel nodig gezien voorziene 

uitgaven groter zijn dan voorziene inkomsten; alle ideeën zijn welkom! 

- Voorstel Koen van Vinikus en Lazarus: “Wijnproefavond voor beginners”. Avond waarbij 4 

wijnen (2 witte, 2 rode)  worden geserveerd met toelichting van expert. Aanbevolen prijs en 

percentage voor ouderraad van wijnverkoop nadien nog af te stemmen. Leuk voorstel! Lijkt 

tof om vlak voor kerstmis (niet meer haalbaar dit jaar), moeder-/vaderdag, 

lentefeesten/communiefeesten, … georganiseerd te worden gezien dit de wijnverkoop kan 

stimuleren.  

- Rommelmarkt op speelplaats met kleine vraagprijs per stand + drankverkoop. Reeds in 2019 

deels uitgewerkt door Kelly en Evi. 

- Filmnamiddag voor de kinderen met groot scherm in de refter of turnzaal. Of drive-in ? Quid 

Sabam? Mee binnen Sabam van school ? Wel noodzaak toezicht op kinderen opdat dit rustig 

kan verlopen. 

- Voetbalmatch op groot scherm in turnzaal (projectiescherm van uitleendienst provincie 

geraakt niet in refter) 

 

11. Simbi 

- We blijven Simbi sponsoren voor 1000 euro per jaar. Tijdens covidperiode bleek dit voor hen 

makkelijker als we dit in schijven van 500 euro stortten omdat ze dan sneller met het geld 

aan de slag kunnen gaan 

- Momenteel veel nieuwe projecten lopende (o.a. uitbreiding van kleuterklassen) + sterke 

groei van aantal kinderen die ook ontbijt op school krijgen; vermoedelijk komt onze storting 

van 500 euro die we normaal gezien in december zouden doen nu al goed uit => Ine doet 

navraag bij Luc (bezieler van het Simbi-project) en houdt Kim op de hoogte 

- Leeft wel te weinig onder de kinderen, te onbekend. Ine maakte vlak voor de covidperiode al 

een powerpoint hierover die werd doorgestuurd naar Karin. Hier nog mee aan de slag gaan? 

Zoon van Luk vragen om eens uitleg te geven? Ine doet navraag bij Luc 



- Niet zinvoller om eerder ten voordele van Simbi de sponsorloop te organiseren dan voor 

extra sportactiviteiten doorheen het jaar ?? Of deels ?? Of later nog eens ?? 

 

12. Financieel verslag 

- Huidige stand van rekening: 9780 euro.  

- Nog kosten van grootouderfeest? Juf Bene doet navraag bij medekleuterjuffen en laat ten 

laatste tegen einde van deze week aan Kim iets weten 

- Kan er bespaard worden op fruitdagen? Mogelijks via gemeente. Karin is dit aan het 

uitklaren. 

 

13. Varia:  

- EHBO op school: verzet naar later wanneer Tom er is gezien dit geagendeerd werd op zijn 

vraag 

- Respect voor mensen en materiaal: veel kids vaak onrespectvol naar keukenpersoneel, maar 

ook naar materialen van de school alsook eigen bezittingen. Schoolteam vorig jaar en ook dit 

jaar bezig rond thema respect in allerlei vormen binnen thema sociale vaardigheden, project 

loopt verder, momenteel rond Sintthema. 

- Verloren voorwerpen: blijft enorm. Leerkrachten sorteren al uit voor de vakanties, rest wordt 

buitengezet op vooraf aangekondigde dagen. Nog eens extra oproep naar namen zetten op 

kleding, doosjes, …  via de ouderraad-facebookpagina.  

- Vraag om op onze facebookpagina al eens alle data van toekomstige events(boekenbeurs, 

kerstmarkt, Stipkwis) ter aankondiging te plaatsen. Evi neemt dit op. 

- Zou Marianne (ICT) ook kunnen ondersteunen in het maken van affiches? Evi vraagt na. 

 

 


