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Verslag ouderraad 23 mei 2022 
 

 

Aanwezigen: Karin Bunckens, Evi Goris, Kim Moens, Nick Stassens, Sylvie De Meyer, Pieter-Jan 

Drouillon, Mathieu De Ruyver, Laura Vande Reyde, Sofie Siongers, juf Tine, juf Jasmine 

 

 

Agenda: 

- grootouderfeest 29/04 
- schoolfeest 14/05 
- zonneslimme school 
- fotozoektocht 
- schooltuin 
- schoolveiligheid/verkeer Linden 
- schoolbus 
- opendeurdag 29/08 
- jaarthema schooljaar 2022-2023 
- poll weekdag voor OC-vergadering 2022-2023 
- financieel verslag 
- varia 

 

Grootouderfeest 29/04 
- Het was een geslaagd grootouderfeest 

- De leerkrachten vonden het verloop veel rustiger (geen catering, turnzaal minder versierd, 

geen klasbezoeken van de grootouders,…) 

- Voor de volgende edities stelt zich de vraag of er terug eten en/of drinken voorzien moet 

worden 

- Alles stond tijdig klaar, mede dankzij de hulp van vier leerlingen van het secundair en de 

gemeente die het podium heeft klaargezet 

- Enkel positieve feedback ontvangen van de grootouders, was een dankbaar publiek 

- Akkefietje i.v.m. het verbod op filmen: Karin gaf bij aanvang de mededeling dat er niet 

gefilmd mocht worden, een aantal grootouders hielden zich er niet aan (er zijn op school 

ondertussen heel wat ouders die niet willen dat hun kinderen op beeld komen) 

- Er werd via het ouderplatform een foto van de kinderen naar de ouders gestuurd, zij kunnen 

de foto op hun beurt naar de grootouders doorsturen 

 

Schoolfeest 14/05 
- Het schoolfeestteam heeft vorige donderdag samengezeten voor een evaluatie 

- Algemene conclusie: het was een absoluut topfeest 

- Naar volgend jaar toe: elektronisch betalingssysteem verder uitzoeken, bv. kassabox van KBC 

(gratis ter beschikking van verenigingen), voordeel: geen transactiekosten (i.t.t. Payconiq), 

zou op termijn dan voor alle betalende evenementen kunnen 

- Drankkaarten: het is niet algemeen geweten dat je bv. ook voor 5 of 10eur kan aankopen 

- Betalende activiteiten: kinderen kregen niet de ganse namiddag gevuld met één 

activiteitenkaart. Betalende activiteitenkaarten waren nodig om aan de kosten uit te kunnen. 

Alternatief: bandje voor de ganse dag? 

- Bedenking van de school: heel wat kwetsbare gezinnen niet gezien op het schoolfeest, 

mogelijk om voor hen een subtiele geste te doen? 
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- Er was wat kritiek i.v.m. gebrek aan schaduw, de indeling onder het afdak zou wat logischer 

kunnen 

- Toogorganisatie kan nog beter aangepakt worden: taakverdeling, regelen wachtrij, afwas… 

- Afruim kon ook beter, mensen ruimen uit zichzelf niet veel op 

- Frisdranken nog steeds aan 2eur, te bekijken hoelang we deze prijs nog kunnen aanhouden 

- Het water was op het einde volledig uitverkocht (het was ook een heel warme dag) 

- Systeem van bonnetjes voor de helpende handen werkte niet. Vroeger kregen de 

leerkrachten een gratis drankkaart voor het ganse schooljaar op de eerste PV, daar moesten 

ze het mee doen. Opnieuw te overwegen? 

- Bij warm weer moet er iemand extra bijkomen aan de ijsjesstand 

- Foodtruck was een succes, had misschien nog wat grotere hoeveelheden kunnen voorzien 

- Verschillende reacties i.v.m. afwezigheid van ‘echt’ eten, velen trokken achteraf naar de 

frituur 

- Het feit dat alles zich binnen de schoolmuren afspeelde, werd als zeer positief ervaren 

- De leerkrachten gaven aan dat ze een druk shiftenschema hadden, weinig of geen tijd om 

even te ontspannen 

- Banner laten maken met een overzicht van de gesponsorde activiteiten, om nog meer in de 

spotlight te zetten wat er met de opbrengst van o.a. het schoolfeest allemaal gebeurt? De 

voor- of achterpagina van de volgende schoolkalender kan hiervoor eventueel ook gebruikt 

worden 

 

Zonneslimme school 
- Evi heeft geïnformeerd naar slimme zonnecrèmedispensers (Sundo). Karin heeft hiervoor ook 

eens geïnformeerd bij schepen van onderwijs Ann Wouters, zij was dit idee wel genegen. 

- Sundo werkt sensibiliserend, geeft ook UV-waarden aan op een schermpje 

- Aan de ouders wordt nu gevraagd om de kinderen ’s ochtends in te smeren, kinderen 

worden ’s middags opnieuw ingesmeerd (kleuters door de juffen, lagere schoolkinderen 

doen dit zelf) 

- De thematiek van insmeren is natuurlijk niet het ganse schooljaar relevant 

- Op events een ‘insmeerteam’ mobiliseren? 

- Zonneschermen zijn uit de budgettering gehaald wegens te duur 

- Alternatief: bomen, eventueel in verplaatsbare bakken? Niet evident omdat je al relatief 

grote bomen nodig hebt om voldoende schaduw te bekomen 

- Het idee van luifels tegen de muur wordt nu verkend, als een soort vergroting van het afdak 

voor de kleuters, met de bedoeling om zowel voor schaduw als voor bescherming tegen 

regenweer te dienen 

 

Fotozoektocht 

- Loopt nog tot 31/05, winnaars worden op 1/6 bekendgemaakt 

- Opbrengst: 1004,55eur 

- Alles voor de ontbijtmanden werd ingezameld, veel sponsoring door Spar etc., er moest 

nauwelijks iets aangekocht worden 

- Feedback op de fotozoektocht was heel beperkt maar wel positief 

- De tweede herinnering door de leerkrachten heeft een grote boost gegeven voor de verkoop 

van de boekjes 

- Algemene vraag: Kan er een brievenbus voor het oudercomité komen aan de ingang van de 

school? Dat kan absoluut, te voorzien door het oudercomité zelf 
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Schooltuin 

- We mochten tijdens het schoolfeest terecht zeer trots zijn op de tuin 

- Er zijn wat aankopen gedaan: compostbak, grasmaaier, materiaal voor paadje 

- Is het een idee om voor het onderhoud van de tuin een soort ‘competitie’ te organiseren 

onder de klassen? 

- Hoe wordt de droogte opgevangen, zeker in de zomer? Karin heeft Bart Nijs van de Grabbel 

hierover al aangesproken, maar die ziet het niet zitten om dit op zich te nemen in de zomer 

- In het najaar komt er nog nieuwe aanplanting 

 

Schoolveiligheid/verkeer Linden 
- Er passeert op een doorsnee schooldag aan de scholen nog steeds heel wat zwaar verkeer 

- Karin heeft nog samengezeten met de verschillende partijen, de aannemer beweert het 

charter steeds voor te leggen aan alle onderaannemers, is slechts een intentieverklaring en 

geen verplichting 

- De ruwbouw van het nieuwe appartementsgebouw zou tegen april 2023 klaar moeten zijn en 

dan moet er nog ongeveer een jaar afwerking bijgerekend worden 

 

Schoolbus 

- Vanuit de leerkrachtenteams van de drie scholen is een brief vertrokken om de nood aan een 

nieuwe tweede bus te beargumenteren, vanuit de oudercomités gaat dit ook nog gebeuren 

- Voorlopig wordt alles gedaan met één bus en een (tijdelijk) klein tweede busje, een aantal 

activiteiten moesten reeds geannuleerd worden 

- Werken met een huurbus is niet ideaal (voor elke activiteit een bestelbon opmaken, vaak te 

grote bus, etc.) 

- De twee bussen waren allebei bijna permanent in gebruik, nochtans is de gemeente nu 

onvoldoende overtuigd van de nood aan een nieuwe tweede bus 

- De enige inkomsten i.v.m. de bussen komen van het leerlingenvervoer in Binkom en 

Pellenberg, is nu ook in afbouw 

- De nieuwprijs van een schoolbus komt ongeveer neer op 200000eur 

 

Opendeurdag 29/08 

- Laatste editie (augustus 2019): springkastelen, grime en haartooi, drank en chips 

- We kunnen dit principe behouden, grime en haartooi hoeven niet  

- Stoelen en tafels kunnen bij de gemeente besteld worden 

- Springkastelen niet te dicht bij elkaar plaatsen, vorige keer sprongen de waaghalzen van het 

ene naar het andere kasteel 

- Meer chips voorzien dan de vorige keer 

- Uren: van 17u tot 21u, klassen open van 18u tot 20u 

- Evi kan de organisatie trekken, Sylvie en Kim willen alvast helpen 

 

Jaarthema schooljaar 2022-2023 

- Het jaarthema ‘helden en schurken’ (thema van de Jeugdboekenmaand) was erg dankbaar 

en werd heel leuk bevonden 

- Volgend jaar is thema van de Jeugdboekenmaand ‘Geluk’, eventueel terug over te nemen als 

globaal thema voor het schooljaar? De school wil hierin ook het thema ‘respect’ opnemen. 

- Enkel nog een gevatte titel voor het jaarthema nodig, alle voorstellen zijn welkom (bv. 

‘Gelukzoekers’) 
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Poll weekdag voor OC-vergadering 2022-2023 

- Een aantal OC-leden zijn naar geen enkele vergadering kunnen komen dit schooljaar 

- Eens te bevragen of een andere dag beter past? Eventueel op afwisselende weekdagen? 

- Ook bevragen wie er nog daadwerkelijk in de ouderraad wenst te zitten 

- Principe van contactpersonen Whatsapp loskoppelen van lidmaatschap OC? 

 

Financieel verslag 

- Totaal saldo vorige vergadering: 8679,57eur 

- Uitgaven: traktatie voor de ouderraad (23,23eur), T-shirts nieuwe leden (170,88eur), 

onkosten feest Kinderboekenjury (111,11eur), tuinkosten (448,84eur), fruitdag van april 

(86,76eur), schoolfeest (3240,63eur), fotozoektocht (9,68eur) 

- Opbrengt schoolfeest: 6011,50eur 

- 10599,94eur in kas op dit ogenblik 

 

Varia 

- In 4e leerjaar bij lessen WO (te)veel focus op katholieke feestdagen? Ouders wiens kinderen 

geen katholieke godsdienst volgen, vinden dit misschien niet gepast binnen WO. Karin vraagt 

eens na bij de leerkrachten. 

 

- Kerstmarkt 2022? Data vergaderingen? Data fruitdagen? Etc… Karin geeft een voorlopige 

kalender door aan Evi om verder aan te vullen 

 

- Sylvie moet nog afspreken met Pieter van de springkastelen i.v.m. de beloning voor de 

kleuters op 21/6, ze zal alles rechtstreeks met hem regelen 

 

- Doorstroming van input van de ouderraad naar de schoolraad verloopt niet altijd even vlot, 

Karin hoort eens bij Ine of zij deelname aan de schoolraad volgend schooljaar nog haalbaar 

ziet. In de kalender ook voorzien dat er ergens voor de vergaderingen van de schoolraad 

steeds een OC-vergadering ingepland wordt 


