
Ouderraadvergadering 13 december 2022
Aanwezig: Evi Goris, Kelly Swaenen, Ann Vanderborght, Nathalie Wouters, Lien Geutjens,
Laura Van de Reyde, Sofie Siongers, Jana Wittemans, Juf Karen, Erik (verkeersmeting), Juf
Hanneke, Sophie Nuyts, Lien Gaublomme, Tom Goffin, Pieter-Jan Drouillon (verslag)

Verontschuldigd: Karin Bunckens, Kim Moens, Sylvie Demeyer, Mathieu De Ruyver, Laura,
Els Anthoon, Ine Taccoen, Liesbeth Lermytte

1. Verkeersonveiligheid door verkeersgedrag (groot-)ouders
• Reden van agendering van thema:

- Erik: Snelheidsmetingen gedaan in Nachtengalenstraat. Mediaan 46 in zone 30, 5%
houdt zich aan limiet. 90% te hard waar limiet overal 30 is. Lokale mensen. Geen
fietspad, slechte staat (versterkt autogebruik)

- Evi: post op fb/whatsapp groepen gedaan nav snelheidsmeting van Erik en
echtgenote. Ontzettend veel reacties op gekregen. Thema leeft duidelijk erg bij
velen.  Oplijsting gemaakt door Evi. Doel: oplossingen/suggesties sturen naar
burgemeester, schepen van mobiliteit, politie. Ook doorgestuurd naar
ouderraad/directie De Linde

- Nathalie: nav post van Evi mail verstuurd naar burgemeester en politie met
belangrijke pijnpunten in verkeersituatie in dorp Linden

- Wat kunnen wij hier verder als ouderraad in betekenen ?

• Verder in kaart brengen van belangrijkste pijnpunten/suggesties ter verbetering:

- Nathalie: Straat te smal aan De linde voor 2richtingsverkeer + P+R. Grotere
autmodellen passen niet meer in parkeervakken. Ook bij Fortis auto’s op voetpad.
Politie focust op zebrapad tussen scholen, niet in de omliggende straten.

- Tom: nut van K+R in Gemeentestraat? Vanwege ingang de Linde?
- Tom: tot nu toe veel geïsoleerde oplossingen zonder totaalbeleid, is niet

uniform/een lijn in te trekken.
- Hanneke: incident met keren van ene P+R naar de andere
- Kelly: agent is niet pro-actief/spreekt niet aan; bevoegdheden wijkagent vs regulier

agent? Wijkagent kan ook PVs schrijven
- Erik: dorpskern = conflict van veel verschillende verkeersstromen op kort stuk; > is

infrastructuur; Pastorijstraat zal heraangelegd worden, participatie-initiatief van
burger beloofd

- Tom: 1 richtingsverkeer tijdens schooluren een optie ?, wordt moeilijk met slechts 1
ingang tot parking, ook parkeren in straat parochiezaal met de nodige
moeilijkheden tot gevolg

- Laura: "versperringen (werven, bussen, soms te smal om 2 autos te laten passeren)"
verminderen om stress/opgejaagd gevoel in auto te verminderen



- Tom: huidige fietsstrook geen nut - waarom niet verlengen of zelfs centrum
fietszone maken

- K+R Wolvendreef slecht gelegen, nl voor ingang voor kleuters die nog niet
zelfstandig genoeg zijn om alleen uitstappen, vandaar dat ouders parkeren en
meegaan tot deur

- fietstraat: wordt als onveilig beschouwd, dus wordt niet vaak gefietst; rode verf is
ook heel erg glad zeker nu het koud is

- fietsstraat verlengen, hoewel weinig kans op succes: huidige situatie is typisch
belgisch compromis. Enkel halfuur 's morgens en 's avonds; Erik: in dit geval beter
zone 30 en handhaving. Zou ook duidelijker zijn want nu stukje 50, stukje 30 dan
weer 50

- verkeerde praktijken zien lokt ook bij anderen ook idem praktijken uit

• Wat kunnen wij als ouderraad/school betekenen?

- Sofie: persoonlijk moeten we niet berispen als ouderraad, kan ongewild kloof
vergroten. Kan vervallen in auto vs fietsers

- Jana: beter benadrukken wat we willen zien ipv niet willen zien
- P-J: ons laten inspireren door scholen waar de verkeersituatie wel beter loopt ?
- Tom: gezamelijk project beide scholen + gemeente+ politie om tot veiliger

schoolomgeving te komen
- Evi: aanwezigheid kinderen en  veiligheid visueler maken (hesjes aan palen) ?
- Lien: ouders van instappers ook sensibiliseren over verkeersituatie (K+R)
- Lien: parking Victorie staat vaak niet vol; ouders sensibiliseren om van deze

parking ook gebruik te maken

Concreet:
- overleg met ouderraad De Linde; hoe gaan zij om met dit thema ? Evi hoort na bij

voorzitter Tom
- enquête doen bij onze ouders en resultaten gebruiken om te sensibiliseren -

overzicht goede scenario’s,  hoe je je beter kan gedragen in het schoolverkeer
(bijvoorbeeld 70% vindt dit veilig) -> Wie heeft interesse om dit mee uit te
werken?

- communiceren vanuit Wistjedatjes ter sensibilisering rond verkeerssituatie
- ouders instappers op de hoogte brengen van verkeerssituatie door school en de

gangbare afspraken, oa specifiek wat betreft K+R voor kleuteringang, parkings
meer concreet benoemen (in informatiepakket)

- ouders verder sensibiliseren via kids
- ouderraadvergadering februari: schepen van mobiliteit uitgenodigd



2. Respect en sociale vaardigheden op school
• Jana: op school tijdens maaltijdverkoop: veel vechtpartijen, onrustige sfeer, veel lawaai,

zowel door groot als klein.
• Worden ouders op de hoogte gebracht als dergelijke gedragingen door hun kinderen

gesteld worden? Ouders kunnen mee een rol spelen in gedragsregulatie door hierover
in gesprek met hun kind te gaan, dit mee op te volgen, … Zal niet door alle ouders
opgenomen worden, maar door merendeel wel. Nu indruk dat dit pas gemeld wordt
aan ouders als het gedrag reeds lang gesteld wordt.

• Juf Karen: Bewaking switcht vaak, met eigen regels
• Juf Hanneke: al vaak aangekaart met middagpersoneel, opvang heeft soepelere regels
• Kelly: leerkrachten werken hier actief aan en spreken kleuters/lln aan
• laatste kwartier geen basket, spelkoffer, en alle kinderen (kleuters en lagere school) op

speelplaats
• Kelly: vaak gedrag tov middagpersoneel dat niet getolereerd wordt door leerkrachten
• Te heragenderen wanneer Karin op vergadering kan zijn, gezien zij dit mee

opvolgt in overleg met verantwoordelijken IBO

3. Evaluatie boekenbeurs 2-12
• langer wachten door 1 betaalrij - 2 betaalrijen (cash / bc ) was nu niet mogelijk wgs

beschikbaarheid van slechts 1 computer + scanner (zijn we aan gebonden vanwege
kassasysteem van de kleine Johannes; indien volgend jaar in andere periode dan is
haalbaar voor kleine Johannes om 2 computers met tekens scanner te voorzien

• zeer onhandig dat bancontact enkel buiten de school contact maakte; aangemaakte
qr-code hiervoor geen meerwaarde; verdere versterking van wifinetwerk op school
nog te verwachten? Indien niet, dan volgende edities te plannen wanneer het warmer
weer is

• opbrengst: boekenbudget waarvan aankoop klasboek voor elke klas + boeken van
jeugdboekenjury volgend schooljaar + evt. boekennoden van de school (bv
Daisyboeken); aankopen via boekenjuf Bieke die afstemt met de leerkrachten; Kim als
penningmeester hiervan op de hoogte te houden => Evi stuurt mail naar Kim,
boekenjuf Bieke en Karin

• fijne samenwerking met leerkrachten

• misschien ook activiteit voor kleuters mogelijk? Wegens tijdsgebrek niet haalbaar; op
moment dat kleuters voorgelezen worden, wordt steeds een interactieve opdracht met
een lagere schoolklas gedaan; alle tijdsloten zijn hiermee reed ingevuld (zelf voor klas
overlap met speeltijd)

• suggesties om aanbod uit te breiden: stripverhalen, kleurboeken, stickerboeken



• leeftijdgroepen kunnen beter aangeduid/opgehangen worden; zou als erg handig
ervaren zijn; nu was het bij aankomst zoeken waar welke categorieën lagen; anderzijds
bij veel boeken niet zo evident om er een leeftijdscategorie op te plakken

• Evi neemt de feedback mee op in het evaluatieverslag van de boekenbeurs (terug
te vinden op onze google drive)

● Financieel verslag:

Omzet boekenbeurs ● 5003.31

Bancontact ● 3927.78

Contant ● 1075.5

Online ● 215.87

Totaal inkomsten ● 5219.18 

kost transport 0

huur kassa + bankkost ● 0

Boekenbudget (17% inkomsten) ● 887.26

4. Kerstmarkt 16-12
• Juf Karen: kan ouderraad voor wisselgeld zorgen gezien verwachtte nood bij

kerstknutselverkoop? Vraag wordt aan Kim gesteld + bericht in
klaswhatsappgroepen met oproep om gepast cash/kleingeld mee te brengen
door Evi (dan tevens nog eens oproep doen om maximaal in fluo te komen)

• Kleuters + 1LL buiten onder afdak: wat met koud weer? Inkomhal Wolvendreef vlak bij
oma Frutsel? Vrijdag bekijken wat mogelijk is samen met kleuterjuffen.

5. Activiteit leden ouderraad
• Tijdsgebrek > Januari

6. Aankopen school (muziekinstallatie en springkasteel)
• De school heeft zelf een nieuwe muziekinstallatie aankocht. Het is een verrijdbare

installatie, veel power en robuust. Momenteel staat deze in de gymzaal. Ze staat ook ter
beschikking van de ouderraad. Bluetooth en stick kunnen erop geïnstalleerd worden.

• De school had ook de kans om een 2de hands springkasteel aan te kopen tegen een zeer
gunstige prijs. Het kasteel kan voor alle leeftijden gebruikt worden maar vooral tussen
4 en 11 jaar. Ook hier hebben ze in geïnvesteerd omdat ze de aankoopprijs snel kunnen



recupereren door minder te moeten huren. Meester Davy zal dit opslaan bij zich thuis
omdat ze op school geen ruimte hiervoor hebben. Wanneer we het nodig hebben bij
festiviteiten op school brengt hij dit mee. Ook hier kan de ouderraad gebruik van
maken.

7. Financieel verslag

Totaal saldo vorige vergadering:
€

13.006,28

Uitgaven:
Factuur wijn take away € 277,34
Terugbetaling take away Anna Ruelens € 37,00
Factuur Spar take away € 2.948,52
Theater kleuters € 637,73
Fruitdag november € 137,50
Kassaverschil na boekenbeurs € 22,50
Broodjes werkgroep boekenbeurs € 30,60
Hoezen statafels € 48,65
Inkomsten:
opbrengsten maaltijden € 175,00

Stand rekening vandaag: € 7.590,94
In kassa: € 1.450,50

TOTAAL SALDO VANDAAG: € 9.041,44

8. Varia:
• EHBO op school: is er voldoende materiaal om kinderen te verzorgen? Zowel bij

kleuters als voor lagere school is een gevulde doos voorzien met basisproducten. 4
leerkrachten hebben EHBO diploma.

• Beleid bij ziekte kind: is het bedoeling dat mapje dat meegegeven wordt voor zieke,
effectief gemaakt worden? Afhankelijk hoe ziek het kind is en wat hierdoor haalbaar is.
Wat als kind al achterstand heeft en te ziek om taken te maken? Signaleren aan
leerkracht, wordt bijgespijkerd op school

• Gesloten deur van school (cf vergadering 18-10-2022): soms vervelend (bv combi met
kids muziekschool), maar bewuste keuze van buitenschoolse opvang. Wachten wel nog
op beloofde communicatie. Evi stuurt reminder naar Marijke Sué en Sarah
Bernaerts.


