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Verslag ouderraad 10 januari 2022 
 

 

Aanwezigen: Nick Stassens, Kim Moens, Karin Bunckens, juf Elissa, juf Lincy, juf Katrien, Laura Vande 

Reyde, Sylvie Demeyer, Erwin Lenaers, Mathieu Deruyver 

 

 

Agenda: 

- stand van zaken covid(-maatregelen) op school 
- met Stip de mooiste ster: terugblik 
- actie ‘Helm op, fluo top’: stand van zaken + concrete acties ter ondersteuning 
- jaarthema ‘Respect voor jezelf, anderen en materialen’: stand van zaken (o.a. verloren spullen) +    
       kunnen we als OC ondersteunen 
- fruitdag 16/02 haalbaar? 
- schooltuin 
- vraag juf Bieke i.v.m. contactgegevens OC voor Simbi 
- extra geldopbrengende activiteit: voorstel fotozoektocht 
- in februari geen OC-vergadering? 
- Jeugdboekenmaand ‘Helden en schurken’ in maart 
- financieel verslag 
- varia 

 

Stand van zaken covid(-maatregelen) op school 
- Vandaag bleken er 8 leerlingen afwezig op school. 

- Ramen staan hele dag open in de klassen. Elke juf pakt de koude anders aan (dekentjes, 

onesies, verwarming aan, …). 

- Moeilijkste voor directie en leerkrachten zijn de vervangingen voor zieke leerkrachten of 

leerkrachten in quarantaine. 

- Karin stuurt nog een bericht via het ouderplatform met duidelijke richtlijnen. Deze liggen nu 

vast tot aan de krokusvakantie.  

 

Met Stip de Mooiste Ster: terugblik 
- Er kwamen 91 stortingen binnen voor een totaal van € 1.969,22. Werd afgerond naar € 2.000 

en vorige week gestort op rekening van Kinderkankerfonds Leuven. Een prachtig resultaat! 

- Ouders vonden het fijn om het knutselwerk van hun eigen kinderen te hebben. 

- Leerkrachten vonden het een goede manier om in te gaan op het thema van 

afscheid/kanker. 

- Leerlingen leken meer gemotiveerd om het knutselwerk te maken. 

 

Actie ‘Helm op, fluo top’: stand van zaken + concrete acties ter ondersteuning 

- De actie loopt nog tot aan de krokusvakantie. Leerlingen mogen stickers op een kaartje 

plakken als ze een fluo hesje of fietshelm dragen. In sommige klassen mogen ze elke dag hun 

stickers plakken. In andere klassen is dat 1 keer per week. Elke juf pakt het anders aan. 
- Kinderen lijken nog steeds gemotiveerd om mee te doen. 

- Er worden lessen gegeven in een verduisterd medialokaal waar leerlingen zelf kunnen zien 

hoe ze het beste zichtbaar zijn in het donker. 

- Het gaat om sensibilisering voor veiligheid in het verkeer. De school vindt het niet nodig hier 

nog verdere beloningen aan te koppelen.  
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- Gisteren werd nog een post op Facebook geplaatst door Evi om ook de ouders te blijven 

sensibiliseren. 

- Inkomhal(len) omtoveren in een zwarte hal vindt Karin omslachtig gezien ze dat effect al 

kunnen laten zien in het medialokaal. Bovendien is hiervoor geen ruimte bij de leerkrachten 

of directie. Men wil zich nu concentreren op de kerntaken. 

- Op woensdagochtenden (vanaf 19/1, deze week niet gepast door nieuwe instappers waar de 

juffen al hun handen vol mee hebben) zullen de leerkrachten die aan de deuren staan extra 

fluo gekleed zijn en willen zij de fluo handen van de werkgroep gebruiken om kinderen die 

fluo dragen een high five te geven. Karin probeert aan de oversteek van de parking te gaan 

staan. Dit wordt verder besproken op het lerarenoverleg van dinsdag 11/1. 

High five handen moet op voorhand gecommuniceerd worden aan de ouders zodat er niet 

teveel teleurgestelde kinderen zijn.   

- Fluo kadootje is gezien de kosten/opbrengsten van de ouderraad niet opportuun dit 

schooljaar. Volgend schooljaar opnieuw te bekijken. Karin denkt dat de zelfstandigen, die dit 

jaar de fluohesjes van kleuterschool en 1ste leerjaar gesponsord hebben, mogelijk volgend 

schooljaar kunnen aangesproken worden voor fluo kadootje voor de hele school. 
- Verkeersveiligheid is een goed thema om ook te bekijken met VBS De Linde. Ook naar het 

gemeentebestuur toe staan we sterker met 2 scholen om meer initiatieven af te dwingen. In 

mei doen beide scholen samen een verkeersweek. 

- Vanuit de ouderraad kunnen we de ouders nog eens sensibiliseren voor fluo via de whatsapp 

groepen. Best met een foto en korte slagzin. Eventueel een foto van de fluofuif op laatste 

kerstmarkt. Karin zoekt op of ze nog foto’s heeft hiervan. Mogelijk staan deze ook op de 

facebook pagina van de ouderraad. 

 

Jaarthema ‘Respect voor jezelf, anderen en materialen’: stand van zaken (o.a. verloren 

spullen) + kunnen we als OC ondersteunen 

- 3 thema’s rond respect dit schooljaar: 1ste trimester respect voor jezelf, 2de trimester 

respect voor anderen, 3de trimester respect voor materiaal. Elk trimester start met een 

stippewietnieuws waarin het nieuwe thema aangekondigd wordt. 

- Respect voor elkaar zit verwerkt in een respectspel in de hogere jaren. Dit is minder geschikt 

voor de lagere jaren, waar dan wel bv. een toneeltje gedaan werd rond respect. 

- Initiatieven 2de trimester:  

* Verborgen camera filmpjes van enkele jaren geleden zullen opnieuw getoond worden. Gaat 

dan bv. om een kind die alleen zit op de speelplaats en men bekijkt hoe lang het duurt voor 

iemand er naartoe gaat, een juf die met een volle doos aan de deur komt waar men kijkt hoe 

lang het duurt voor iemand de deur open doet voor haar, …  

* Ook zullen er fimpjes getoond worden van de Kids President, die het ook vaak over respect 

heeft. Vaak is de boodschap duidelijker als die van een kind komt. 

* Focus op pay it Forward, waarbij de kinderen bv. als iemand goedemorgen tegen hen zegt 

ze dat zelf 2 keer moeten verder geven door tegen iemand anders goedemorgen te zeggen. 

Waarmee men bv. wil bereiken dat kinderen uit zichzelf goedemorgen zeggen tegen de 

leerkracht aan de deur ‘s morgens. 

- School kan enkel focussen op respect met deze thema’s maar respect moet ook, en vooral, 

thuis aangeleerd worden. Verschillen tussen oudere generatie en jongere generatie hierin 

zijn groot. Dit is zelfs merkbaar bij oudere en jongere leerkrachten. 

- Verloren voorwerpen worden voor elke vakantie gefotografeerd en op de site gezet. Tot nu 

toe werden er maar 5 items opgehaald. Ook als de voorwerpen buiten geplaatst worden lijkt 
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er weinig meegenomen te worden. Mogelijk ook een effect van Covid, waardoor ouders nu 

niet meer kunnen snuffelen tussen de voorwerpen terwijl ze bv. wachten op de kinderen. 

- Oproep aan ouderraad: als iemand alternatieven kent voor het respectspel laat dit dan zeker 

weten. 

 

Fruitdag 16/02 haalbaar? 
- Datum van 16/2 lijkt op dit moment niet haalbaar. Huidige maatregelen gelden tot aan de 

krokusvakantie.  

- Nieuwe richtdatum is de fruitdag van 30/3. 

 

Schooltuin 
- Gemeente liet weten dat aanplantingen samen zullen aangepakt worden met deze van VK 

Linden en de scouts. Hierdoor is het een te groot werk en moet er dus via aanbesteding (3 

prijzen vergelijken) gewerkt worden. Bovendien moeten er nog budgetten gezocht worden 

hiervoor. Het kan dus nog wel even duren voor er met de aanplantingen kan gestart worden. 

De lijst met gevraagde planten/bomen werd wel al doorgegeven door Karin. 

- De aannemer van het grasveld liet aan Karin weten dat hij een loodgieter gevonden heeft om 

het kraantje te plaatsen maar nog geen zicht op wanneer dit er komt. 

- De druivenplanten zullen verzorgd worden door de zoon van juf Béné. 

- Keukentje zal normaal tegen de lente kunnen geplaatst worden (werkgroep tuin kijkt nog 

rond waar de nodige materialen kunnen gekocht worden en dan opgehaald worden door 

mensen van de gemeente). Dit zal voorlopig dan gezet worden op de plek waar geen planten 

meer staan. 

- De palen in de kring komen opnieuw los. Werden al meermaals terug vastgezet. Bovendien 

trekken de kinderen deze eruit. Eventueel te vervangen door iets anders zoals een lage, 

dunne haag, klimrek, … of manier zoeken om de palen aan elkaar vast te maken. Allemaal 

boven budget voorlopig dus Karin zal vragen om de palen nogmaals vast te zetten. 

 

Simbi 
- Luc laat weten dat ze het financieel moeilijk hebben in de school. Er komen minder giften 

binnen. Ze kunnen de kinderen niet altijd maaltijden geven, waardoor veel kinderen ook niet 

meer naar school komen. Ze willen graag een keuken bouwen om de maaltijden van de 

kinderen te verzekeren maar hebben hier onvoldoende fondsen voor. Ze hebben hiervoor 

ongeveer € 3.000 nodig.  

- De ouderraad wenst Simbi zeker te steunen in de bouw van de keuken en begrijpt dat zij het 

nog moeilijker hebben door de huidige situatie. We storten deze week nog € 500 extra naar 

Simbi, naast de vaste jaarlijkse storting van € 1.000 in juni. 

- Karin vraagt aan Luc om wat beeldmateriaal te bezorgen over hoe zij Corona beleven, hoe de 

maaltijden verlopen, hoe de boekentassen eruit zien, … Om zo de betrokkenheid en interesse 

van onze leerlingen terug wat te verhogen.  

- Ook in het stippewietnieuws kan er elk trimester een stukje over Simbi gebracht worden. Dit 

kan dan gekoppeld worden aan het jaarthema. 

- De GRIS organiseert een tentoonstelling in de bibliotheek van Lubbeek rond projecten van 

verenigingen. Hier wil juf Bieke ook Simbi tentoonstellen in de hoop dat andere 

verenigingen/personen ook Simbi willen steunen. Ze vroeg hiervoor welk mailadres ze mag 

gebruiken op de infoborden en in een brochure. Hiervoor mag het adres van de ouderraad 

gebruikt worden (ouderraad.destip.linden@gmail.com). Karin geeft dit door aan juf Bieke. 

 

mailto:ouderraad.destip.linden@gmail.com
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Extra geldopbrengende activiteit: voorstel fotozoektocht 

- Boekje met korte en lange uitgestippelde wandeling met fotozoektocht. Hierin moeten 
vragen beantwoord worden. Ingevuld antwoordformulier indienen voor bepaalde datum (bv. 
31/5) en hieruit dan een aantal winnaars trekken. Gezinnen kunnen dan vrij kiezen wanneer 
ze de wandeling doen en dus volledig Corona-proof. Timing boekje: voor de paasvakantie. 
We verkopen de boekjes aan bv. 10 euro. Als de kosten op zo'n 500 euro komen en we 
verkopen 250 boekjes dan zou dit een winst geven van 2.000 euro. 

- Werkgroep oprichten: Kim, Evi, Nick en Sylvie DM zijn kandidaat. Kim doet oproep in de 
whatsapp of er nog kandidaten zijn en richt daarna whatsapp op voor de werkgroep. 

- Voorstellen om ook uit te breiden naar Lubbeek om zo interessantere wandeling te hebben. 
Vele ouders kennen bv. het calvariebos nog niet. 
 

In februari geen OC-vergadering? 

- In februari is er normaal een teambuilding/etentje voor de leden van de ouderraad. Dit kan 

niet doorgaan door Corona. Hierdoor is de volgende samenkomst pas op 7/3. 

- Zowel leden van de ouderraad als directie vinden het niet nodig om een extra vergadering te 

doen. De huidige maatregelen gelden tot aan de krokusvakantie dus er zullen geen 

wijzigingen zijn in de situatie van actviteiten en dergelijke. 

- We kunnen wel bekijken of we een Corona-proof activiteit kunnen uitwerken voor de leden 

van de ouderraad. 

 

Jeugdboekenmaand ‘Helden en schurken’ in maart 

- Karin vraagt aan juf Bieke, Irouchka en Evi of er al contact gelegd werd met de boekhandel. 

- Digitale boekenbeurs van vorig jaar was veel werk en had weinig succes. Fysieke 

boekenbeurs zou bv. met tijdsloten moeten gedaan worden en is niet echt haalbaar. 

- Nadenken over een alternatief zoals uitwisselen van eigen boeken (kadert ook in 

duurzaamheidsbeleid van de school).  

 

Financieel verslag 

Totaal saldo vorige vergadering:  € 9.822,14 

  

Uitgaven: 

Met Stip de Mooiste Ster € 2.000,00 

  

  

Inkomsten: 

creditrente € 2,60 

Met Stip de Mooiste Ster € 1.406,22 

  

Stand rekening vandaag: € 8.622,96 

In kassa:  € 608,00 

  

TOTAAL SALDO VANDAAG: € 9.230,96 
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Varia 

- Op woensdag 19/1 is er om 20u30 online afgesproken met het oudercomité van De Linde. De 

verkeersveiligheid rond de scholen alsook de actie 'helm op, fluo top' gaan dan al zeker aan 

bod komen. Wie zin en tijd heeft om hier bij te zijn, mag een seintje geven… 

- Het grootouderfeest staat voorlopig geagendeerd op 29/4. Juf Elissa vraagt wie 

contactpersoon is hiervoor bij de ouderraad (vorige jaren was er koffie, gebak, … vanuit de 

ouderraad en gingen er ook ouders helpen om de kinderen te begeleiden). Als er concreet 

zicht is op wat nodig is, mag ze mail sturen naar ouderraad.destip.linden@gmail.com. Ze mag 

ook steeds Evi, Nick of Kim contacteren. 

- Grote twijfel of het schoolfeest zal kunnen/mogen doorgaan op 14/5. We kunnen best al 

nadenken over een alternatief. VBS De Linde doet om de paar jaar ontbijt aan huis, wat altijd 

veel opbrengt. Maar schoolfeest gaat over samenkomen en niet over de winst. 

Oproep aan ouderraad: polsen bij vrienden hoe of wat er bij andere scholen gebeurt als 

alternatief. 

mailto:ouderraad.destip.linden@gmail.com

