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Verslag ouderraad 11 oktober 2021 
 

 

Aanwezigen: juf Anke, juf Maaike, meester Bram, juf Bene, Evi Goris, Kim Moens, Nick Stassens, Kelly 

Swaenen, Ine Taccoen, Mathieu De Ruyver, Tom Goffin, Yorg Aerts 

 

Agenda: 

- besluit Overlegcomité en impact op activiteiten ouderraad - vooruitzichten 
- stand van zaken ouderraad - Whatsappgroep - Facebookgroep 
- schoolkalender 
- fruitdagen 
- pizzaverkoop 
- Google Drive - IT - oproep tot draaiboeken 
- GDPR - privacy 
- schooltuin 
- verkeersveiligheid rond de school 
- muziekinstallatie 
- T-shirts ouderraad 
- nieuwe ouderraadaffiche inkomhal 
- vergelijking drankleveranciers 
- financieel verslag 
- varia 

 

 

Besluit Overlegcomité en impact op activiteiten ouderraad - vooruitzichten 
- (nog) geen wijzigingen na de laatste samenkomst van het Overlegcomité 

- derden moeten nog steeds gemeden worden op school 

- activiteiten buiten de schooluren vallen onder de regelgeving van de normale samenleving 

- i.v.m. het grootouderfeest: voorstel is om dit uitgesteld te laten doorgaan op vrijdag 28/01. 

Het is die dag ook Stipkwis, maar beide activiteiten interfereren vermoedelijk niet met elkaar 

 

Stand van zaken ouderraad - Whatsappgroep - Facebookgroep 
- het gebruik van de Whatsappgroep als communicatiekanaal wordt als positief ervaren door 

de OC-leden 

- er ontbreken nog ouders, hoe zorgen we ervoor dat deze ouders ook in de 

Whatsappgroepen terechtkomen? De leerkrachten kunnen hier tijdens het komende 

oudercontact nog eens naar verwijzen  

 

Schoolkalender 
- mooi resultaat! 

- ‘helden en schurken’ was een dankbaar thema voor de kalender 

- de leerkrachten laten weten dat de communicatie omtrent het bestellen van een eigen 

kalender niet echt tot bij hen geraakt is 

- de kalenders hebben ongeveer 1422eur winst opgebracht 

- nog 4 kalenders niet betaald 

- de kalenders hebben nogal lang op zich laten wachten, er wordt gesuggereerd om toch eens 

te kijken naar alternatieve leveranciers (bv. Acco via Erwin,…) 
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Fruitdagen 
- voorlopig nog onzeker vanaf wanneer deze terug kunnen doorgaan 

- er zijn heel wat leden van het fruitteam ‘afgezwaaid’, nood aan nieuwe helpende 

(groot)ouders 

- gericht mensen aanspreken, bv. de (groot)ouders van de instappers 

- we zullen alvast een oproep lanceren via de Whatsappgroepen zodat we op voldoende 

mensen kunnen terugvallen van zodra het terug mag 

- de fruitdagen vormen een serieuze hap uit ons budget 

- er bestaat de mogelijkheid om subsidies voor schoolfruit te verkrijgen, maar je moet hiervoor 

als school een hele administratieve mallemolen doorlopen 

- we zouden kunnen besparen door bv. frequentie te verlagen, geen soep of duur fruit meer te 

voorzien,… 

- het is misschien ook geen slecht moment om het huidige concept van de fruitdagen naar 

volgend schooljaar toe eens kritisch in vraag te stellen en eventueel een beetje te herdenken 

- bij de leerkrachten wordt alvast eens bevraagd of zij er nog voldoende meerwaarde in zien 

 

Pizzaverkoop 

- de pizzaverkoop kan terug vanuit de refter plaatsvinden zoals de editie van 2019 

- aandachtspunten voor afhaling: voldoende spreiding in de tijd, voldoende ramen openen 

voor afhaling op alfabet zodat er afstand gehouden kan worden, de leerlingen van het 6e 

leerjaar kunnen helpen met het verdelen van de bestellingen 

- Sylvie Debecker maakt deze week de affiche en Google Form klaar en bezorgt Karin op 22/10 

de bestelpapieren, deze mogen uitgedeeld worden vanaf 25/10 en de deadline voor 

bestellingen is 12/11 

- de website om de Google Forms van pizzaverkoop en kalenders online te zetten, moet nog 

steeds overgenomen worden van Maarten. Mathieu ziet dit zitten en wordt in contact 

gebracht met Maarten, hij heeft ook een aantal suggesties zoals bv. de integratie van QR-

codes voor betalingen 

- zoals alle voorbije schooljaren wordt aan een geslaagde verkoop ook een beloning voor de 

leerlingen gekoppeld 

- het lasershooten voor de lagere school was vorig schooljaar een groot succes, voor herhaling 

vatbaar?  

- voor de kleutertjes waren er op het einde van het schooljaar springkastelen, de instappertjes 

hebben hier niet heel veel aan 

- op de volgende personeelsvergadering (en eventueel leerlingenraad) wordt ook eens 

bekeken welke beloning het leukst en meest geschikt is  

 

Google Drive - IT - oproep tot draaiboeken 
- nogmaals een warme oproep om van bestaande en nieuwe activiteiten draaiboeken te 

maken en deze op te slaan op de Google Drive 

 

GDPR - privacy 
- om in orde te zijn met de GDPR-wetgeving, moet in se elke minieme vorm van verwerking 

van persoonsgegevens telkens volledig GDPR compliant/proof zijn 

- dit is heel complexe materie 

- is er een DPO (Data Protection Officer) van de gemeente die we kunnen raadplegen voor 

advies hieromtrent? Ine vraagt op de volgende schoolraad na of deze persoon hierover bv. 

op een volgende OC-vergadering uitleg en advies kan komen geven 
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Schooltuin 

- de vaste omheining staat en daaraan zal geen wijziging meer gebeuren. De opening naar de 

houten poort vanaf het voetbalveld blijft behouden zodat de voetballers hun ballen kunnen 

gaan recupereren aan de beek 

- indien we merken dat er nog steeds binnendringers in de tuin zijn, kan overwogen worden 

om te investeren in de versteviging van de huidige poort of een nieuwe poort 

- er is nog steeds een gedeelte van de aanplanting verdwenen 

- de gemeente zal nog een inspanning doen om hieraan tegemoet te komen, in november 

komt de groendienst van de gemeente kijken waar ze kunnen bijdragen aan de 

plantherstelling 

- op de schoolraad wordt geagendeerd dat we niet gediend zijn met deze situatie en een 

financiële compensatie wensen voor de verloren gegane planten 

- de gemeente vraagt om ons groen afval niet meer aan de beek te droppen, maar hiervoor 

een compostvat te voorzien. Wegens plaatsgebrek zou dit haast in de tuin moeten staan. Aan 

de gemeente werd de vraag gesteld waar dit buiten de tuin geplaatst kan worden en wie het 

voorziet  

- binnenkort komt het schooltuinteam samen om te bekijken hoe de tuin verder aangepakt zal 

worden, to be continued 

 

Verkeersveiligheid rond de school 
- onlangs was er opnieuw een schooldag waarop de verkeerssituatie helemaal is misgelopen 

- posts hierover op de Facebookpagina “Ge zijt van Linge als…” met heel wat reacties, ook 

vanuit de gemeente die zegt het verder van nabij te zullen opvolgen 

- de werken op de werf tegenover de school liggen momenteel twee maanden stil omdat er 

nog een nieuwe aannemer aangesteld moet worden voor de opbouwwerken 

- de schepen en de hoofdaannemer brengen het charter onder de aandacht bij de betrokken 

partijen, maar het naleven ervan blijft een kwestie van goodwill en is vooralsnog niet 

afdwingbaar 

- een grotere aanwezigheid en zichtbaarheid van de wijkagent op drukke momenten zou leuk 

zijn maar ontbreekt veelal, we vragen op de komende schoolraad naar de beloofde controle  

 

Muziekinstallatie 

- wordt uitgesteld tot de volgende vergadering 

- wel al duidelijk dat dit geen ‘need to have’ maar ‘nice to have’ is en dus geen prioritaire 

aankoop op dit ogenblik 

 

T-shirts ouderraad 

- de nieuwe leden zouden nog een gepersonaliseerd OC-shirt moeten hebben 

- navragen bij Kathleen waar ze deze destijds besteld heeft 

 

Nieuwe ouderraadaffiche inkomhal 
- aangezien er voorlopig zo goed als geen ouders in het schoolgebouw komen, wordt de 

meerwaarde van deze affiche wat in twijfel getrokken 

- heeft het nut om deze te updaten? Wordt misschien beter vervangen door een groepsfoto 

waarmee we via andere kanalen onze herkenbaarheid kunnen vergroten, bv. verspreiden via 

de Whatsappgroep of op de maand september plaatsen van de volgende schoolkalender 
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Vergelijking drankleveranciers 

- Kim heeft zes drankleveranciers gecontacteerd om prijzen te kunnen vergelijken 

- enkel Baets en Prik & Tik hebben positief geantwoord, twee leveranciers gaven aan dat ze er 

geen evenementen bij kunnen nemen en de twee overige leveranciers antwoordden niet 

- de prijzen tussen Baets en Prik & Tik verschillen maar heel weinig 

- op onze festiviteiten de prijs van de consumpties van 2eur verhogen naar bv. 2,5eur lijkt niet 

meteen aan de orde 

 

Financieel verslag 

- op dit ogenblik ongeveer 8600eur op de rekening 

- er moet nog iets meer dan 1000eur betaald worden voor de schoolkalenders 

- ons saldo zal hierna dus nog ± 7500eur bedragen 

 

Varia 

- Pokemonkaarten: er zijn toch wel wat ouders en leerkrachten die ze liever geweerd zouden 

zien van de school, ze veroorzaken veel gedoe en er wordt minder ‘gespeeld’ tijdens de 

speeltijden 

 

- hoe zit het met het recupereren van verloren voorwerpen, nu ouders niet op school mogen 

komen? Op geregelde tijdstippen worden deze na schooltijd buiten uitgestald, wanneer 

kinderen opgehaald worden in de opvang kunnen ouders snel in de inkomhal even kijken 

 

- huiswerk maken in de opvang kan nog, die kinderen zitten dan alleen binnen in de refter 

- vroeger maakten de kinderen in de opvang eerst een half uur huiswerk onder begeleiding en 

mochten ze daarna pas gaan spelen 

- navragen of dit een structurele wijziging is in de organisatie van de opvang of iets tijdelijks 

wegens onderbemanning 

 

- ter info voor de leerkrachten: berichten in cursieve tekst zijn op het ouderplatform Broekx 

enorm slecht leesbaar 

 

 


