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Verslag ouderraad 25 april 2022 
 

 

Aanwezigen: Karin Bunckens, Evi Goris, Nick Stassens, Kim Moens, Sylvie De Meyer, Tom Goffin, Kelly 

Swaenen, juf Elfi, juf Liesbeth, juf Peggy   

 

 

Agenda: 

- de school in tijden van covid – stand van zaken 
- grootouderfeest 29/04 
- schoolfeest 14/05 + werklijst 
- fotozoektocht 
- jeugdboekenmaand en boekenbeurs 
- fruitteam 
- schooltuin 
- feedback uit mobiliteitsraad en werkgroep verkeer Linden 
- toekomst schoolbus 
- T-shirts OC 
- groepsfoto OC 
- financieel verslag 
- varia 

 

De school in tijden van covid – stand van zaken 

- Code geel, de meeste activiteiten gaan terug door 

- Momenteel 2 leerkrachten afwezig omwille van covid 

- Geen zicht op het aantal besmette leerlingen, bijna geen meldingen van ouders meer 

- Kinderen die thuis een HRC gehad hebben, worden gevraagd een mondmasker aan te doen 

 

Grootouderfeest 29/04 
- De juffen zijn volop aan het oefenen met de kinderen 

- Meester Bram, juf Bieke V. en juf Birgit zullen de kinderen mee begeleiden 

- Geen eten en drinken dit jaar, minder helpende handen nodig (Kelly kan wel komen) 

- Voor het klaarzetten op donderdag komen 4 leerlingen van het middelbaar helpen in het 

kader van een stage 

- Donderdag worden de muziekinstallatie en boxen ook uitgetest, Tom is ‘s avonds thuis en 

kan gecontacteerd worden in geval van nood  

 

Schoolfeest 14/05 + werklijst 
- Lovende woorden voor de zeer knappe affiche! 

- Werklijst wordt rondgegeven en aangevuld, wordt ook doorgemaild 

- Heel wat standen te bemannen door leerkrachten, OC-leden en helpende handen 

- Oproep lanceren voor helpende handen via de Facebookpagina en klaswhatsappgroepen 

- Voor de school: afsluiting met nadarhekken, om 15u, 16u en 17u show met BMX’en 

- Spider-man, minigolf, klimmuur, airbag, blotevoetenpad, kruiwagenrace, touwtrekken, 

zakkenlopen, escape room, hindernissenparcours in de turnzaal, etc… een hele resem 

activiteiten die met een stempelkaart kunnen gedaan worden 

- Bijkomend voorstel van juf Bieke: boekenjukebox… nog te bekijken 

- Tattoostand onder het afdak aan de kant van de refter 
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- VK Linden moet die dag misschien thuismatch spelen om 18u, in dat geval mogen we gebruik 

maken van het voetbalveld tot 16u 

- Qua catering: ijsjes en chips, foodtruck ‘Sweet Bubble’ (wafels en poffertjes)? (op woensdag 

27/04 wordt de knoop hieromtrent doorgehakt) 

 

Fotozoektocht 

- Nog bezig met prijzen, ‘ronselen’ van (streek)producten voor de ontbijtmanden 

- In totaal 146 boekjes verkocht, zal een opbrengst van ongeveer 1000eur zijn 

 

Jeugdboekenmaand en boekenbeurs 

- Maart was de jeugdboekenmaand, ‘Helden en schurken’ 

- Kinderboekenjuryfeest was vorige vrijdag (22/04), was een succes 

- Geen boekenbeurs dit schooljaar, het voorstel van de Kleine Johannes om het eind juni te 

organiseren was ook niet echt haalbaar 

- Ter info: de wifi op school gaat verstevigd worden, zal in de toekomst handig zijn voor het 

hanteren van betaalsysteem tijdens activiteiten zoals de boekenbeurs 

 

Fruitteam 
- Vorige keer was het soep, gesponsord door de Spar 

- Werd getrokken door de ‘anciens’, ook dank aan Joël die zich uit de naad werkte 

- Facebookoproep heeft alvast drie nieuwe fruitmama’s opgeleverd 

- Nu woensdag (27/04) fruit- en groenteschotel, Britt en Ayden komen ook helpen 

 

Schooltuin 

- Het idee leeft dat de tuin er eerder goed bij ligt 

- De boog van wilgentakken is heel mooi gegroeid 

- Vraag rond het tunneltje/staketsel: verwijderen of niet? Indien het blijft staan, moet het 

eens gerepareerd worden, Tom passeert eens om te zien welk materiaal ervoor nodig is 

- Is er nog nieuws van de gemeente? Aannemer zou in het najaar de beplanting doen, er is ook 

een toegangswegje naar het sportveld gevraagd 

 

Feedback uit mobiliteitsraad en werkgroep verkeer Linden 

- Koen (man van Sylvie) volgt dit (voorlopig althans) nog op 

- Het gevoel heerst dat alles al beslist is en dat de werkgroep Pellenberg-Linden eerder een 

communicatiekanaal dan een overlegkanaal is 

- Stukje zone 30 in de Wolvendreef en Gemeenstraat wordt fietsstraat 

- Zebrapad aan de scouts verleggen gaat niet zomaar 

- In de Kasteeldreef zal normaal gezien een fietspad komen op het domein van Vandeurzen 

maar er zijn nog problemen i.v.m. het te kappen stukje bos, timing onduidelijk 

- In de Houwaartstraat zou het fietspad vernieuwd worden 

- Paadje naast de scouts zouden ze terug breder maken (in oorspronkelijke staat herstellen) 

- Over de veiligheid omtrent de werken wordt niet meer gesproken, een paar weken geleden 

was de toestand alleszins niet te doen, Karin heeft toen de politie gebeld 

 

Toekomst schoolbus 

- Tot nu toe altijd twee schoolbussen, gesponsord door de gemeente (chauffeur en bus) 

- Voor de school van Binkom, Pellenberg en Lubbeek rijden deze ook voor- en naschools 
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- 1 bus is perte totale gereden, er zou ongeveer 80000eur van de verzekering terugkomen 

- Er werd voorlopig een busje van Keolis gehuurd, is na de paasvakantie stopgezet 

- Vanaf dan nog 1 bus en klein busje v/h OCMW met 14 plaatsen 

- Er werd een berekening gemaakt van aankoop nieuwe bus en nieuwe chauffeurs (gaan op 

pensioen), totaalplaatje blijkt voorlopig te duur (grootteorde nieuwe bus 200000eur) 

- Voorlopig lijken de scholen het dus met 1 bus te gaan moeten doen 

- Dit bemoeilijkt het vlot bedienen van de verschillende scholen die deels conflicterende 

agenda’s hebben, er dreigen zo veel buitenschoolse activiteiten weg te moeten vallen 

- De andere scholen gaan een brief sturen naar het gemeentebestuur om aan te dringen op 

een nieuwe tweede bus, wij ondertekenen die aanvraag graag als OC 

- Zal sowieso ook een agendapunt zijn op de volgende schoolraad 

 

T-shirts OC 

- Voor de (nieuwe) leden nog in orde proberen te krijgen voor het schoolfeest? 

- Er wordt via de Whatsappgroep een last minute oproep gelanceerd om T-shirts te laten 

bijmaken 

 

Groepsfoto OC 

-  Eventueel tijdens het schoolfeest? 

 

Financieel verslag 

- Totaal vorige vergadering: 8617,46eur 

- Uitgaven: Simbi (500eur), fruit- en groentedag, aankopen ontbijtmanden 

- Inkomsten: fotozoektocht 

- Totaal nu: 8679,57eur 

 

Varia 

- Kinderen die thuis zijn gekomen met vlekken op hun kleren (blauw, ros/rood), vlekken gaan 

er echt niet uit, niet helemaal duidelijk met welk materiaal ze dan gewerkt hebben 

 

- Hoe is het nog in de refter? De leerlingen weten heel goed met wie ze wat kunnen, 

afhankelijk daarvan gaan ze erover of niet, om 12u50 gaan de toezichters buiten staan en 

hebben de overblijvende leerlingen binnen vrij spel 

- Het draait dus nog steeds niet bepaald goed, het respect naar de mensen van het 

middagtoezicht is niet hetzelfde als naar het andere personeel 

- Er wordt vanuit de gemeente trouwens gewerkt aan een ander statuut voor deze 

personeelscategorie, dit proces staat weliswaar nog in de kinderschoenen 

 

- De leerlingenraad is terug bezig: ‘De Stip op wieltjes’ en eind mei, begin juni opnieuw de 

eerste echte vergadering 

 

- Opendeurdag schooljaar ’22-’23 zal doorgaan op maandag 29/08, de invulling/uitwerking 

hiervan wordt op de volgende vergadering verder besproken 


