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Verslag ouderraad 13 december 2021 
 

 

Aanwezigen: Karin Bunckens, Evi Goris, Kim Moens, Nick Stassens, Kelly Swaenen, Sofie Siongers, 

Tom Goffin, Mathieu De Ruyver, juf Karen, juf Birgit 

 

Agenda: 

- school in tijden van covid: hoe gaat het met de leerkrachten/ouders? 
- met Stip de mooiste ster 
- Trooper: stand van zaken en keuze goed doel 
- Stipkwis 
- pizzaverkoop: keuze beloning 
- tuin 
- actie ‘Helm op, fluo top’ 
- kriebelteam: feedback leerkrachten 
- fruitdagen: feedback leerkrachten 
- schoolverkeer 
- voorziene uitgaven groter dan voorziene inkomsten dit schooljaar 
- financieel verslag 
- varia 

 

School in tijden van covid: hoe gaat het met de leerkrachten/ouders 

- de school dient permanent bij te sturen, het is wat overleven 
- de tijd van Karin gaat op dit ogenblik quasi volledig naar corona, heeft zelf ook al een aantal 

keren in de klas moeten staan de voorbije weken 

- aantal beleidsmensen zijn uitgevallen 

- voor de leerkrachten ook heel zwaar, combi contact- en afstandsonderwijs 

- sterke leerlingen kunnen afstandsonderwijs verteren, wel een groot probleem voor een 

aantal zorgleerlingen die langdurig thuis zijn 

- leerkrachten doen regelmatig zelftests 

- klassen kunnen voorlopig niet meer bij elkaar gezet worden 

- de school dient in eerste instantie zelf opvang te organiseren tijdens afkoelingsweek, veel 

engagement van de leerkrachten om dit te doen, er is ook veel uitval bij buitenschoolse 

opvang op dit ogenblik 

- er zijn ondertussen ook nog altijd veel lopende zaken, niet makkelijk om die allemaal vlot 

verder te laten lopen 

- van het nieuwe klassysteem (driesporenbeleid over de twee klassen heen) blijft op dit 

ogenblik niet veel over door de situatie 

- co-teaching bij de kleuters is stopgezet, wordt als een echt gemis ervaren 

- de pedagogische studiedag van 13/12 viel in de huidige situatie ook ongelukkig, kon niet 

zomaar verplaatst worden (geldt ook voor de facultatieve verlofdag van 31/01) 

- op dit ogenblik vooral focus op de essentie en begrip opbrengen voor elkaars situatie 

- mondmaskerplicht vanaf 1e leerjaar: Karin heeft geen reacties gekregen van ouders 

- het eten vindt terug plaats in de klas, tot en met januari zullen er alvast geen warme 

maaltijden zijn 

- samengevat: het is niet gemakkelijk op dit ogenblik, de mensen zijn op, 2 jaar corona heeft 

toch wel wat aangericht in de scholen 



2 
 

Met Stip de mooiste ster 
- het concept is vrij simpel geworden: het concept van knutselwerkjes, die normaal verkocht 

worden op de kerstmarkt, wordt behouden 

- er gaan sterren geknutseld worden, deze gaan eind deze week mee naar huis 

- de ouders worden aangespoord om een vrije bijdrage te doen via overschrijving naar het OC, 

wordt geschonken aan het Kinderkankerfonds Leuven 

- ter herinnering aan elke ster een briefje met het goede doel en rekeningnummer 

- voorlopig al iets meer dan 500eur aan stortingen 

- deadline voor stortingen is 31/12 

 

Trooper: stand van zaken en keuze goed doel 
- stand van zaken: is opgestart en bekendgemaakt in de Whatsappgroepen 

- Kim heeft een pakket ontvangen met reclamemateriaal, flyers worden uitgedeeld 

- op de ramen en in de infoborden hangt een affiche  

- op dit ogenblik zitten we aan 49eur 

- eerste 75eur gaan wel naar Trooper zelf, uitbetalingen worden driemaandelijks gedaan 

- idee om de opbrengst te storten op het einde van het schooljaar 

- opbrengst wordt integraal geschonken aan een goed doel, nog te bepalen in samenspraak 

met directie, leerkrachten en eventueel de leerlingen 

- het goede doel zou ook echt voelbaar moeten zijn voor de leerlingen op school 

- ruim na Nieuwjaar nog eens onder de aandacht brengen, nogmaals duidelijk maken dat de 

opbrengst naar een goed doel zal gaan 

 

Stipkwis 

- op dit ogenblik lijkt enkel een online Stipkwis mogelijk 

- Evi heeft contact opgenomen met Rien, heeft geen goede ervaring met online quizzen 

- ofwel later op het jaar, ofwel verplaatsen naar volgend schooljaar 

- indien er dit jaar nog een andere datum komt, snel doorgeven aan Karin zodat ze het nodige 

materiaal opnieuw kan bestellen 

 

Pizzaverkoop: keuze beloning 
- hoe ziet de school het? 

- de voorbije jaren altijd springkastelen vlak voor de kerstvakantie 

- vorig jaar: lagere school lasershooting, kleuters springkastelen in laatste week van juni 

- lagere school opnieuw lasershooting, nog geen datum bekeken met meester Davy 

- kleuters opnieuw springkastelen eind juni 

- juf Bene heeft voorstel voor de allerkleinsten: toneelgroep of kermisattractie op school 

- alternatief: gezelschapsspelletjes per klas? Dit vergt echter respect voor het materiaal, de 

situatie i.v.m. (respectvol omgaan met) schoolmateriaal blijft een actiepunt 

 

Tuin 
- Karin heeft met de mannen van de gemeente contact gehad, heeft lijstje van juf Elissa 

doorgegeven met te bestellen en aan te planten zaken, zij zullen dit zo snel mogelijk in orde 

brengen (paar boompjes, hagen,…) 

- de doelen van VK Linden worden tegen de poort geplaatst, Karin zal melden dat dit niet de 

bedoeling is 
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- ‘indringers’ komen minder via de tuin binnen, nu kruipen ze gewoon over de zwarte poort, 

onlangs hebben ze de plastieken speelblokken allemaal op straat gegooid 

 

Actie  ‘Helm op, fluo top’ 
- deze actie loopt momenteel via de ‘stempelkaarten’ 

- leerkrachten zouden het leuk vinden als wij deze actie vanuit het OC na de vakantie nog eens 

onder de aandacht kunnen plaatsen (bv. met een paar ouders grote ‘high fives’ uitdelen aan 

de schoolpoort) 

- afstemmen met werkgroep verkeer (juf Wendy, juf Bene, juf Maaike) voor deze ludieke actie 

na de vakantie 

 

Kriebelteam: feedback leerkrachten 

- 90% van de leerkrachten zou graag het kriebelteam opnieuw in actie zien schieten met 

regelmatige controles 

- ligt op dit ogenblik helemaal plat, kunnen dit pas terug op gang trekken als we concrete 

vooruitzichten hebben i.v.m. toegang van derden in de schoolgebouwen 

- vermoedelijk eerder op volgend schooljaar mikken hiermee 

- praktisch niet heel haalbaar/gunstig om dit buiten te laten doorgaan 

 

Fruitdagen: feedback leerkrachten 

- 100% van de leerkrachten vindt dat de fruitdagen zeker en vast mogen/moeten blijven 

- tevreden over de variatie aan fruit/groenten/soep 

- mede door de fruitdagen is er op school de voorbije jaren een gezonder eetbeleid 

geïnstalleerd geraakt, de kleuters brengen systematisch elke dag fruit mee, in de latere jaren 

laten de leerlingen deze goede gewoonte al weer wat meer hangen 

- er zijn heel wat helpende handen afgezwaaid/weggevallen, gaat terug op gang getrokken 

moeten worden 

- moeilijk om dit buiten te laten doorgaan 

- mits inachtname van de nodige maatregelen kan het binnenkort misschien wel terug binnen, 

we mikken op 16/02 voor de eerstvolgende fruitdag! 

 

Schoolverkeer 

- Karin heeft niets meer gehoord van An Wouters i.v.m. het werfverkeer 

- An Wouters heeft wel overleg gehad met de eigenaar van de grond i.v.m. de aanstelling van 

een aannemer 

- Evi probeert al tijdje eens samen met het OC van De Linde een overleg te laten doorgaan, het 

werfverkeer zal dan zeker een item zijn 

- het ‘fietspad’ voor de kleuteringang: niet duidelijk voor de mensen wat nu juist wat is, als 

fietser moet je zien dat je geen voetgangers omverrijdt, hetzelfde probleem met het 

‘fietspad’ tussen schoolplein en parking naast de kerk 

- op drie plaatsen in de onmiddellijke omgeving van de school eigenlijk niet duidelijk of het 

een fietspad is of niet, zou duidelijker gemaakt moeten worden 

 

Voorziene uitgaven groter dan voorziene inkomsten dit schooljaar 

- activiteiten die het OC sponsort: kleuterzwemmen, theatervoorstellingen, bosklassen, 

zeeklassen, fruitdagen, Simbi, tuin, beloning pizzaverkoop, bedanking leerkrachten… 

- in totaal resulteert dit in ongeveer 8500eur aan sponsoring 
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- we komen op dit ogenblik slechts aan ongeveer 4200eur aan inkomsten 

- voorlopig dus een tekort van meer dan 4000eur aan inkomsten om de sponsoring te dekken 

- we komen van een kas van ongeveer 13000eur, zitten nu aan ongeveer 9000eur 

- nood aan een alternatieve activiteit om de kas te spijzen? 

- idee van Kim: fotozoektocht 

- vrij makkelijk in elkaar te steken, weinig kosten om te verwezenlijken en laagdrempelig voor 

ouders 

- vragenboekje in elkaar steken voor korte en wat langere zoektocht 

- bijdrage van bv. 10eur per vragenboekje 

- paar kleine prijzen voorzien voor een aantal winnaars  

- zou ongeveer 2000eur kunnen opbrengen 

- als het schoolfeest ook zou kunnen doorgaan (ongeveer 2000eur opbrengst), eindigen we 

ongeveer break even 

- we denken er tegen de volgende vergadering eens goed over na 

 

Financieel verslag 

- vorige keer 12646eur in kas 

- minus kosten pizzaverkoop en bijdrage bosklassen 

- plus klein stukje inkomsten pizzaverkoop 

- totaal in kas: 9259eur 

- er gaan nog een paar onkosten aankomen 

 

Varia 

- het grootouderfeest is opnieuw verplaatst, naar 29/04/’22 

 

- schoolfeest: werkgroep is nog niet samengekomen 

- als er al een schoolfeest kan doorgaan, zal het alle hens aan dek zijn en zijn alle helpende 

handen welkom 

 

- er wordt door sommige leerlingen respectloos omgegaan met bepaalde (allochtone) 

personen van het middagpersoneel 

- ze worden door sommige van de oudere leerlingen gewoonweg uitgelachen 

- ze hebben geen rijke woordenschat om zich te verweren, er wordt niet naar hen geluisterd 

- na herhaaldelijk voorvallen worden de ouders hierover aangesproken 

- kinderen worden vaak ook meegesleurd, spelen ‘durven of doen’ en dagen dan het 

opvangpersoneel uit 

 


