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Verslag ouderraad 20 september 2022 
 

 

Aanwezigen: Karin Bunckens, Evi Goris, Kelly Swaenen, Ann Van der Borght, Pieter-Jan Drouillon, 

Geertje Beijnsberger, Kim Moens, Tom Goffin, Sofie Siongers, Laura Vande Reyde, Liesbeth Lermytte, 

Jana Wittemans, An Stouthuyzen, Sophie Nuyts, Els Anthoon, Nick Stassens, Lien Gaublomme, juf Elfi, 

juf Liesbeth juf Maaike, juf Kato 

 

Agenda: 

- verwelkoming schepen van onderwijs An Wouters + aanhalen van voor haar relevante 
bezorgdheden vanuit onze ouderraad 
- start van het schooljaar - jaarthema 'Expeditie Geluk' - opendeurdag - infoavond 
- stand van zaken ouderraad - schakelouders in de verschillende klassen - Google Drive 
- schoolkalender 
- fruitteam 
- grootouderfeest 28/10 
- actie 'helm op, fluo top' - start 07/11 + attentie vanuit ouderraad 
- geldopbrengende activiteit door verkoop maaltijd november 
- boekenbeurs 02/12 
- kerstmarkt 16/12 
- vraag naar mogelijkheden invulling middag(pauze) 
- financieel verslag 
- varia 

 

 

Verwelkoming schepen van onderwijs An Wouters + aanhalen van voor haar relevante 

bezorgdheden vanuit onze ouderraad 

- Onderwijs staat voor het gemeentebeleid hoog op de agenda 

- De schoolraad doet o.a. dienst als doorgeefluik voor belangrijke agendapunten 

- Vanuit de ouderraad zijn er vier thema’s die we blijvend willen aankaarten: 

 
1) Verkeersveiligheid in de schoolomgeving 

- De gemeente is hierover reeds veel in dialoog gegaan met de aannemers, probeert kort op 

de bal te spelen maar heeft jammer genoeg niet alles in de hand 

- De signalisatie aan de school is hier en daar tegenstrijdig, gaat aangepakt worden 

- De fietsstraten zijn vorige maand op de gemeenteraad goedgekeurd en worden uitgevoerd, 

zouden nog uitgebreid worden 

- Agendapunten/bezorgdheden i.v.m. de verkeersveiligheid worden best gebundeld en zo aan 

An bezorgd 

 
2) Buitenschoolse opvang 

- De organisatie van de buitenschoolse opvang loopt niet zoals gewenst, het is echt niet 

gemakkelijk om voldoende personeel aan te trekken. De personeelskrapte beperkt de 

mogelijkheden voor bv. een huiswerkklas 

- Sinds de aanvang van het nieuwe schooljaar functioneren de opvangmedewerkers in een 

roulatiesysteem van combi-job met shiften van 7u tot 13u en 13u tot 19u, dit nieuwe 

systeem loopt voorlopig niet zo vlot als gehoopt. De nieuwe medewerkers zijn onvoldoende 



2 
 

voorbereid op deze nieuwe situatie. Zij hebben nood aan goede coaching, ook wat betreft 

communicatie naar ouders (deze is nu eerder beperkt) 

- Marijke Sué, de verantwoordelijke voor de buitenschoolse kinderopvang, wil op een 

volgende vergadering van de ouderraad zeker eens aansluiten 

- Misschien niet slecht om betreffende de buitenschoolse opvang al eens een communicatie te 

sturen naar de ouders om te laten weten dat eraan gewerkt wordt 

- Ontbrekende badges maken het efficiënt afhandelen van de administratie soms moeilijk 

- Er wordt bekeken of het een optie is om ’s avonds terug ouders binnen te laten bij het 

ophalen van hun kinderen in de opvang 

 
3) Vergroening en warmteprobleem in een aantal lokalen 

- Vergroening werd in een voorafgaand overleg besproken 

- i.v.m. het warmteprobleem: er wordt bekeken hoe dit anders aanbesteed kan worden, 

niemand lijkt deze opdracht te willen aannemen. Mogelijke pistes zijn het plaatsen van een 

koeling op het ventilatiesysteem of het installeren van airco in de betreffende klassen 

 
4) Schoolbus 

- De gemeente is bezig met het opstellen van een raamcontract om op vraag een externe bus 

in te roepen, de gemeente zal de kosten voor die extra busritten dan ook terugbetalen. De 

school gaat door de huidige situatie wel bewuster omgaan met schooluitstappen 

 

Start van het schooljaar - jaarthema 'Expeditie Geluk' - opendeurdag - infoavond 
- Jaarthema: ‘Expeditie Geluk’ 

- Het was een geslaagde opendeurdag! Er bestaat blijkbaar enige verwarring over de 

benaming voor buurtbewoners die hier nog geen kinderen op school hebben; het is nl. geen 

echte ‘opendeurdag’. Misschien toch ‘openklasdag’ van maken? 

- Er was wat weinig pasta, redelijk prijzig maar wel heel lekker! 

- Er kon op 05/09 eindelijk terug een live infoavond doorgaan, de opkomst was groot 

(opvallend meer dan voor covid) 

- Het loont de moeite om nog eens na te denken over de opstelling voor het plenaire gedeelte 

(binnen of eventueel buiten bij goed weer?) 

- Note to self: de witte wijn dient de volgende keer beter gekoeld te worden  

 

Stand van zaken ouderraad - schakelouders in de verschillende klassen - Google Drive 
- Door de communicatieouders willen we de link tussen de klassen en de ouderraad sterker 

maken 

- Enkel in de Berenklas van juf Bene is er nog geen contactpersoon, dit zal vermoedelijk 

binnenkort wel in orde komen 

- Het zou handig zijn als de fruitdagen ook nog eens tijdig via Whatsapp aangekondigd worden 

- Het lijkt nog niet altijd helemaal duidelijk dat de rol van de contactpersoon in twee richtingen 

gaat (info vanuit de ouderraad delen en input van de ouders naar de ouderraad meenemen) 

- Deelname aan de ouderraad zo laagdrempelig mogelijk maken door voldoende reclame te 

maken voor elke vergadering via de Whatsappgroepen of bv. eens expliciet een ‘open’ 

ouderraad te organiseren, waarop ouders volledig vrijblijvend kunnen langskomen met een 

vraag/bezorgdheid of gewoon om te luisteren 
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- Voor nieuwe leden geldt de impliciete verwachting dat ze minstens tweemaal deelnemen 

aan de vergadering, geregeld meehelpen op activiteiten en liefst ook hier en daar een 

werkgroep mee trekken 

- De vaste OC-leden hebben toegang tot de Google Drive, waarop ondertussen heel wat 

draaiboeken raadpleegbaar zijn 

 

Schoolkalender 

- De schoolkalender is gefinaliseerd en in druk, hij zou normaal gezien morgen (woe 21/09) 

klaar moeten zijn, deze week nog uit te delen 

- Er zijn ongeveer 190 kalenders verkocht 

- Geen ringetjes meer, ook geen stickerblad, hierdoor is de productiekost wat gedrukt 

- Er werd dit jaar met een nieuwe drukkerij samengewerkt (Van der Poorten) 

- In het jaarthema ‘Expeditie Geluk’, het Simbi-project werd ook nog eens in de verf gezet 

- De cover is een samenraapsel van de quotes die de kinderen op de ruiten geschreven hebben 

- Vraag: kan er met de foto’s nog iets anders gebeuren? Bv. een puzzel, postkaartje, 

brooddoos? 

 

Fruitteam 
- De eerste fruitdag is gepasseerd, initieel werden er weinig helpende handen verwacht maar 

het werd uiteindelijk toch een geslaagde kick-off met een grote opkomst, het fruitteam lijkt 

een goede doorstart gemaakt te hebben 

- De fruitdagen zijn een grote hap uit het budget, maar worden wel als erg relevant en 

waardevol ervaren 

- We gaan de volgende fruitdagen via de Whatsappgroepen meer in de kijker zetten 

 

Grootouderfeest 28/10 
- Het lijkt ons geen meerwaarde om de klasbezoeken terug in te voeren 

- Iets om te drinken is misschien wel terug aan de orde (al is het bv. enkel water en fruitsap), 

kan in principe voor of na de opvoering 

- De kleuterjuffen kunnen steeds hulp gebruiken bij het brengen en halen van de kinderen 

- Het klaarzetten komt normaal gezien wel in orde (vorig schooljaar was er wel de hulp van 

drie studenten) 

 

Actie 'helm op, fluo top' - start 07/11 + attentie vanuit ouderraad 

- Dit jaar wordt deze actie gecombineerd met ‘Flits’: 

1) Flitscontrole 

2) Street cleanup 

3) Warme winter 

4) Maak een creatieve luchtfoto 

- Op maandag 07/11 is er een fluo-entree en fluo-fuif, hulp van de ouderraad hierbij zou 

welkom zijn 

- Er komt een fluo-attentie (smiley-sleutelhanger) voor alle leerlingen en leerkrachten 

vanwege de ouderraad 

- In de periode voor de paasvakantie gaat de verkeersweek door gedurende twee weken met 

o.a. verkeersparcours, voetgangersexamen, fietsexamen,… 

- De wekelijkse strapdag gaat nu op woensdag door, is dit wel handig? Misschien toch 

interessant om naar een andere dag over te schakelen (bv. vrijdag)? 
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Geldopbrengende activiteit door verkoop maaltijd november 

- Spar Frooninckx zal stoofvlees, vidé, spaghetti, vegetarische spaghetti en chili voorzien 

- We kiezen dit jaar voor een plaatselijk, kwalitatief aanbod 

- Er kan eventueel ook terug drank aan het aanbod toegevoegd worden 

- De verdere praktische regelingen volgen binnenkort 

- Er is de suggestie om (bijkomend) eventueel eens een ontbijt te voorzien (ter plaatse op 

school of als ontbijtmand) 

 

Boekenbeurs 02/12 

- De bedoeling van de boekenbeurs is om kinderen warm te maken voor boeken doorheen de 

dag en nadien een verkoopactiviteit te organiseren die een grote input aan boeken kan 

opleveren voor de school 

- Werkgroep: Els, Sophie,… (nog aan te vullen) 

 

Kerstmarkt 16/12  
- Gezellige kersthappening op de vrijdagavond van de voorlaatste week voor de kerstvakantie 

- Aan de opbrengst wordt altijd een goed doel gekoppeld 

- Het is de bedoeling om opnieuw een fluo-fuif te organiseren 

- Voor de catering wordt dit jaar eerder gedacht aan de foodtruck van de opendeurdag 

- Voornaamste taken: refter aankleden, schragen klaarzetten, drank bestellen, shiften 

opvullen 

- Werkgroep: Els, Sophie,… (nog aan te vullen) 

 

Vraag naar mogelijkheden invulling middag(pauze) 

- Er zijn een aantal bezorgdheden geuit i.v.m. eten in de klas en tegelijkertijd filmpjes kijken 

- Regelmatig afwezig refterpersoneel, afhankelijk van het beschikbaar personeel (2 of 4) eten 

de leerlingen in de klas of in de refter (de kleuters eten altijd in de refter) 

- In de klas kijken ze dan soms gedurende een 20-tal minuten naar Ketnet tijdens het eten, 

men stelt vast dat de kinderen daardoor net beter eten 

- Karin kan hierover ter verduidelijking een korte communicatie sturen naar de ouders 

 

Financieel verslag 

- Vorig schooljaar geëindigd op ongeveer 8700eur 

- In tussentijd waren er heel wat uitgaven, o.a. opendeurdag, infoavond, traktatie 

leerkrachten, zwemlessen kleuters, fruitdagen juni en september, verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid, sleutelhangers, verlenging domeinnaam 

- De opendeurdag en kalenderverkoop brachten samen ongeveer 4700eur op 

- Op dit ogenblik is er ongeveer 10000eur in kas, maar hier moeten de kosten van de kalenders 

nog van af (ongeveer 1400eur) 

- Ter info: de ouderraad sponsort elk schooljaar ongeveer voor 10000eur aan activiteiten 

 

Varia 

- De toiletten zouden regelmatig onvoldoende proper zijn (pipi op de bril, niet doorgespoeld, 

papier ernaast) 

- Sinds covid worden deze nochtans ’s ochtends (poetsploeg), ’s middags (middagpersoneel) 

en ’s avonds (poetsploeg) gekuist 


