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Verslag ouderraad 13 september 2021 
 

 

Aanwezigen: Karin Bunckens, meester Davy, juf Liselotte, Evi Goris, Kim Moesn, Nick Stassens, Erwin 

Lenaers, Tom Goffin, Sylvie De Meyer, Kelly Swaenen, Ine Taccoen, Laura Vande Reyde, Yorg Aerts, 

Mathieu De Ruyver 

 

Agenda: 

 

- nieuwe gezichten - voorzitterschap – secretaris - penningmeester 
- start schooljaar onder huidige covid-maatregelen – infoavonden – jaarthema ‘helden en schurken’ 
- stand van zaken ouderraad – vertegenwoordiging in de verschillende klassen - activiteiten 
- Google Drive – IT – oproep tot draaiboeken 
- verkeersveiligheid rond de school 
- schooltuin 
- schoolkalender 
- mailverkeer 
- T-shirts ouderraad 
- nieuwe ouderraadaffiche voor in inkomhal 
- financieel verslag 
- varia 
 

 

Nieuwe gezichten - voorzitterschap – penningmeester – secretaris 
- welkom aan Laura, Erwin en Mathieu! 

- Evi wordt onze nieuwe voorzitter, succes! 

- Kim wordt de nieuwe penningmeester(es), ook succes! 

- Nick blijft secretaris 

 

Start schooljaar onder huidige covid-maatregelen – infoavonden – jaarthema ‘helden en 

schurken’ 
- de infoavonden zijn nog ongoing, zijn op alternatieve wijze georganiseerd vanwege covid 

- de covid-regels zijn gekend tot eind september, nu vrijdag (17/09) opnieuw Overlegcomité 

- extra-murosactiviteiten gaan gewoon door, het reftergebeuren wordt ook hernomen 

- er wordt voorlopig gewerkt met stippelbubbels (kleuters) en schakelbubbels (lager) 

- buiten mogen ze wel allemaal samen spelen, binnen is het volgens stippel/bubbel 

- blijvende aandachtspunten: handen wassen, ventileren,… 

- alle klassen krijgen een CO2-meter 

- er dienen toch weer regelmatig leerlingen getest te worden 

- ouders uiten de behoefte om terug live te kunnen afspreken 

 

- het jaarthema is ‘Helden en schurken’ 

- er zal vooral rond het thema respect gewerkt worden 

 

Stand van zaken ouderraad – vertegenwoordiging in de verschillende klassen - activiteiten 
- de ouderraad is in zo goed als alle klassen vertegenwoordigd (1 klas niet), we proberen via de 

Whatsappgroepen van de klassen banden met de ouders te smeden en consolideren 

- activiteiten van de ouderraad zullen afhangen van het Overlegcomité 



2 
 

- er komt vanuit de school nog een gezamenlijk infomoment (ppt-presentatie) over de 

algemene werking van de school, met daarin ook info over de ouderraad 

 

Google Drive – IT – oproep tot draaiboeken 

- Google Drive: hier zijn heel wat zaken op geplaatst 

- drie aparte mappen: administratie, boekhouding, activiteiten 

- er zijn al draaiboeken van: kerstmarkt, boekenbeurs, pizzaverkoop 

- belangrijk om die info te hebben, aangezien er een aantal anciens vertrokken zijn. Maakt het 

makkelijker om in de toekomst activiteiten te organiseren 

- IT: er is een probleem geweest met het aanpassen van het Google Form van pizzaverkoop 

naar schoolkalender  Tom zou dit eventueel op zijn account kunnen nemen, zodat we dit 

probleem de volgende keer kunnen vermijden 

- Evi heeft de Facebookpagina van Maarten overgenomen 

 

Verkeersveiligheid rond de school 
- op 1 september was het zwaar verkeer present 

- sindsdien lijkt het in de schoolomgeving wel rustiger te zijn geworden tijdens de spitsuren 

- aan de gemeente werd de vraag gesteld hoe het nu juist gaat lopen met de werf aan de 

Wolvendreef 

- het fameuze ‘charter’ zou ook terug op de gemeenteraad besproken worden 

- er wordt de vraag gesteld of het begeleiden aan de zebrapaden 5min eerder zou kunnen 

starten? Dit is jammer genoeg niet mogelijk 

- de alternatieve fietsenstalling staat soms blijkbaar wagenwijd open tijdens de schooluren, 

Karin brengt nog eens in herinnering bij de mensen van de opvang 

- de indoor fietsenstalling gaat open om 7u 

 

Schooltuin 
- update: augustus en begin september was een bewogen periode 

- een aanzienlijk deel van de schooltuin heeft plaats moeten ruimen voor de plaatsing van een 

watertank in functie van het nieuwe kunstgrasveld van VK Linden 

- er werd door de aannemer beloofd dat alles terug in ere hersteld zou worden 

- het blijft voorlopig alleszins wachten op een hek en poortje, de aannemer zou dit moeten 

doen en zou het deze week in orde brengen 

- verschillende helpende handen hebben de tuin op anderhalve week terug deftig in orde 

gekregen, waarvoor zeer veel dank! 

- er zijn ondertussen al wat planten ‘gedoneerd’ voor in de tuin, de gemeente wil op termijn 

ook wel wat planten voorzien 

- de gemeente is vragende partij om een compostvat in de tuin te plaatsen i.p.v. gft-afval nog 

langer te storten op het braakliggend stuk 

 

Schoolkalender 

- thema ‘Helden en schurken’, ziet er superleuk uit! 

- elke juf en meester heeft een heldencape gekregen 

- er werden reeds 185 kalenders besteld, vandaag werd nog een rappel gestuurd 

- de kalender zal woensdag (15/09) bij de drukker binnengebracht worden 
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Mailverkeer 

- tijdens de laatste week van augustus en begin september krijgen ouders een 

informatiestroom binnen via mail, niet altijd evident om het overzicht te bewaren 

- het is moeilijk om dit nog meer te beperken bij de start van het schooljaar 

- sommige ouders krijgen mails van Broekx dubbel binnen, de oorzaak hiervan is niet altijd 

eenduidig te achterhalen 

 

T-shirts ouderraad 

verschoven naar de volgende vergadering 

 

Nieuwe ouderraadaffiche voor in inkomhal 
verschoven naar de volgende vergadering 

 

Financieel verslag 

- ons totaal saldo bedraagt op dit ogenblik ongeveer 7961eur 

- er zijn sinds de vergadering van 14/06 nog heel wat uitgaven geweest (burgerlijke 

aansprakelijkheid, kleutertoneel en -zwemmen, bedankingen, tuin, capes,…), we hebben 

Simbi uitzonderlijk 2x gesteund,… 

- onze reserve is serieus geslonken, terwijl er minder inkomsten zijn geweest 

- op 1 schooljaar tijd steunen we ongeveer voor 10000eur (zowel binnen als buiten de school) 

- de fruitdagen zijn nogal duur, zijn er nog subsidies te verkrijgen hiervoor? 

- er is de vraag voor een muziekinstallatie, grasmaaier,… 

- misschien toch eens nadenken over een bijkomende activiteit met opbrengsten, zodat 

uitgaven en inkomsten terug meer in balans komen 

- ouderfuif? ontbijtmanden? Halloweentocht? fotozoektocht? 

- Kim heeft de verschillende (drank)leveranciers ondertussen al eens tegen elkaar afgewogen 

- wanneer de school iets organiseert (bv. proclamatie), MOET de drank via Baets besteld 

worden 

 

Varia 

- Pokemonkaarten: mogen in principe, maar van zodra er klachten zijn (oneerlijk geruil, 

verkoop etc.), wordt er opgetreden/afgeschaft 

 

- vrijdag 12/11 is geen brugdag voor De Stip, het overzicht met vrije dagen is terug te vinden 

op de laatste bladzijde van het schoolreglement 

 

- de pizzaverkoop gaat door op vrijdag 26/11 van 12u tot 18u ongeveer. Laura, Mathieu, Kelly 

en Kim nemen dit voor hun rekening, bijgestaan door de kinderen van het 6e leerjaar 

 

- het overlijden van Emma leeft nog heel hard bij de kinderen van de klas. Misschien is het een 

idee om nog een afscheidsmomentje in de tuin te organiseren voor de klasgenootjes? 

- op de schoolkalender is een vlinder toegevoegd op de foto van de klas, in de klas hangt ook 

een vlinder, er is een bank geplaatst in de tuin en een storting gedaan vanwege de ouderraad 

voor het ondersteunen van ouders op de kankerafdeling van UZ Leuven 

- wordt er dit jaar iets ten voordele van het Kinderkankerfonds georganiseerd? Karin brengt dit 

morgen (14/09) op de personeelsvergadering 


