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1. Check bij Karin hoe het met het school(team) is na de vele zieken in december, de 

inspectie,... 

- De vakantie heeft goed gedaan. Er zijn veel minder zieken en ook alle leerkrachten 

zijn terug aan de slag. 

- De inspectie deed dit jaar een try-out van een nieuw systeem om een school door te 

lichten op 2 dagen (zowel kleuter- als lagere school) met 1 focus. Ook bij hen wat 

problemen met bezetting zodat niet alles verlopen is zoals vooraf gepland (inspectie 

lagere school heeft niet plaatsgevonden). Focus was STEM. Er kwamen enkele 

aandachtspunten naar voor zoals het systeem van contractwerk (moetjes en magjes) 

bij de oudste kleuters en de executieve functies in de lagere school (bv. zelfstudie, 

zelfstandig werk). Gezien het om een try-out ging, zijn hieraan geen sancties of 

voorwaarden gekoppeld. De school gaat wel aan de slag met de aangehaalde 

aandachtspunten. 

- De leerlingenbevraging vooraf werd maar door 8 leerlingen ingevuld. Dit had ook op 

school gekund, waardoor de respons hoger zou liggen. Nu zijn deze antwoorden niet 

representatief. Feedback naar inspectie dat bevraging gericht op de leerlingen vanaf 

4de leerjaar moeilijk te vinden waren, is gegeven. 

 

2. Evaluatie kerstmarkt 16-12 

- Algemeen vooral positieve feedback over concept. 

- De stroom van bezoekers is relatief constant over de hele avond dus de standjes 

heel de tijd open houden is zeker aan de orde. 

- De drankkaarten met lager bedrag hebben succes. Kids komen vaak drankkaarten 

van €5 kopen, terwijl de duurdere drankkaarten meer door de ouders gekocht 

worden. 

- Geen problemen gehad met tekort aan kleingeld. Lijkt duidelijk gehoor gegeven aan 

onze oproep om cash geld (ook kleingeld) mee te brengen. 

- Betalen met payconic ging vaak erg traag, zelfs na scan van de wifi QR-code die 

Marianne had aangemaakt. 

- Door huidige manier van betalen aan de knutselstandjes is het erg leuk voor de 

klassen om concreet zicht te hebben op hun opbrengst. 

- Opbrengst voor make-a-wish foundation was € 1.483 !!! 

- Bij de fluofuif was de plaatsing van de schminckstand niet ideaal. Er bleven veel 

ouders en kinderen staan ter hoogte van deze stand met opstopping tot gevolg. Bij 



volgende edities vermoedelijk beter om het stuk van de fluofuif groter te maken in 

de turnzaal zodat er meer doorschuifruimte voor de ouders is 

- (Locatie) Oma frutsel was niet voldoende zichtbaar. 

- Er werd meermaals gevraagd naar glühwein. Dit mag, in tegenstelling tot jenever, 

wel aangeboden worden wegens geen sterke drank. 

- Er was heel veel soep over. 

- Opbrengst voor ouderraad was 682,99 euro, wat maar de helft is van de verwachte 

opbrengst. Grootste oorzaak hiervan is de catering die uit handen gegeven werd. 

Volgende edities dit best zelf terug opnemen.Nog 10% van inkomsten foodtruck te 

verwachten; Kim hoort nog eens na 

- Was zeer lang aanschuiven aan foodtruck; hierdoor veel potentiële inkomsten 

gemist wgs afhaken de ouders; verschillende ouders naar frituur geweest 

- Leerkrachten kunnen dan eventueel mee helpen aan de eetstand en elkaar 

afwisselen aan de standjes. 

- De geluidsinstallatie van de gemeente werkt niet naar behoren. Karin signaleert dit 

bij de gemeente. 

- Hadden we een installatie van de provincie ?? 

- Kerstmuziek bij standjes werd wat gemist. Bij volgende edities best daar ook voor 

muziek zorgen. 

- De oudere fluoverf had duidelijk minder effect dan de recenter aangekochte fluoverf 

 

3. Stipkwis 27-1 

- Momenteel al 21 ploegen ingeschreven (25 is het maximum). 

- Voor elke deelnemer is een prijs voorzien. 

- Nog veel plaatsen op de werklijst te vullen. Evi doet een oproep in de 

klaswhatsappgroepen. 

- Nog geen zicht op een nieuwe quizmaster dus naar volgende edities toe nog geen 

zekerheid of dit verder kan doorgaan. 

 

4. Kriebelteam 

- Weinig ouders boden zich aan om mee te controleren. Hiervan waren er dan ook 

maar 3 beschikbaar voor de controle op 13/1 dus controle kon niet doorgaan. 

- Kim raakte wat ontmoedigd door het gebrek aan respons en heeft besloten om dit 

schooljaar geen kriebelteam op te starten. 

- Alle modelbrieven en draaiboek staan klaar op onze Googledrive voor als iemand 

anders zich zou aandienen (nu of in de toekomst) om dit op te starten. 

- Momenteel geen grote problemen met kriebelbeestjes. In 1ste kleuterklas en 1ste 

leerjaar wel momenteel luizen. Deze klassen zijn geïnformeerd. School volgt dit in de 

mate van het mogelijke verder op. 

- Eventueel ouders nog meer sensibiliseren via onze Facebookpagina of via een taak 

voor ouders in de klasagenda. 

 

5. Respect in triplo en sociale vaardigheden op school (vervolg vorige vergadering) 

- Respect blijft een probleem op school. Er wordt al 2 jaar rond gewerkt maar er is 

blijvende sensibilisering nodig. 



- De school kan niet alleen verantwoordelijk gesteld worden voor de opvoeding (juiste 

normen en waarden) van de kinderen. Ook de ouders dienen hierin hun 

verantwoordelijkheid op te nemen. Veel zaken/thema's van thuis zetten zich verder 

op school. 

- In het bijzonder probleem rond moment op de middag dat alle leerlingen op de 

speelplaats zijn en er geen activiteit aangeboden wordt (10-tal minuten). Vaak 

sprake van fysiek geweld (aan kleding/haar/.. trekken, op of tegen elkaar 

springen,...) zonder dat de kids doorhebben dat het om fysiek geweld gaat. Blijken in 

gesprek dit te zien als spelen en refereren vaak naar zaken die ze zien op tv, 

YouTube, computerspelletjes,... die ze aan het naspelen zijn.  Kinderen blijken weinig 

zicht te hebben op de impact van hun gedrag; betert wel nav inzichtgevende 

(groeps-)gesprekken via school, wel erg tijdsintensief. 

- Tijdens die 10 minuten zijn het mensen van de IBO die het toezicht houden en die 

hanteren andere regels. Ze spreken de kinderen niet snel aan. Hebben ook wat 

tweestrijd want in voor- en naschoolse opvang trachten ze net het huiselijke te 

creëren (wat haalbaarder is wgs kleinere groep kinderen) en tijdens de middag 

zouden ze dan streng moeten optreden . De school heeft hier niet meteen een 

oplossing voor; zij blijven hieromtrent wel in overleg met IBO gaan en werken rond 

deze thema's, bv in Stippewietnieuws. 

- Deze week eerste week dat alle geplande IBO-medewerkers effectief zoals gepland 

aanwezig waren; tevens nog sollicitaties lopende. 

- Tevens impact van tijdens dit moment weinig invulling mogelijk. Idee wordt 

geopperd om eens (dans)muziek gedurende die 10 minuten uit te proberen 

- Bij herhaalde problemen met dezelfde leerling zal de school de ouders hier ook bij 

betrekken, bv in een zorgoverleg  

- Karin brengt het punt van respect op de leerlingenraad om input vanuit de 

leerlingvertegenwoordigers te vragen en evt. te bekijken hoe zij ambassadeurs rond 

dit thema zouden kunnen zijn. 

- Er is makkelijk veel geluidsoverlast op de speelplaats door de hoeveelheid kids 

alsook de schoolarchitectuur, in het bijzonder nog eens als het regent; huidige 

afdaken zijn eigenlijk te klein 

- Er is ook aandacht voor leerlingen wanneer de speelplaats te overprikkeld/luid is; 

deze kunnen een uitzonderingsregel krijgen, m.n. dat ze gedurende de 10-minuten 

van heel veel drukte op de speelplaats al vroeger naar de klas kunnen gaan. De 

middagbib is eveneens een mogelijkheid voor kinderen die zich meer rustig willen 

bezig. 

 

6. Voorbereiding schoolraad 16-2 (verkeersveiligheid, buitenschoolse opvang, vergroening en 

warmteprobleem in aantal lokalen, schoolbus) + aanwezigheid schepen van mobiliteit op 

vergadering 7-2 

- Ine neemt onze 4 punten mee naar de schoolraad met een vraag naar een stand van 

zaken. 

- Dynamische borden rond de scholen geen meerwaarde? Mogelijk? Interessant om 

volgende ouderraadvergadering te bespreken  

- Karin geeft aan dat An Wouters ook best uitgenodigd wordt op onze vergadering in 

februari als de schepen van mobiliteit komt. Evi neemt dit op. 

 



7. Beschikbare budgetten schoolfeest 

- Gezien de verminderde opbrengsten (dit jaar geschat op 6.900 euro) en de kosten 

die zelfs iets stijgen (dit jaar geschat op 9.900 euro) kampt de ouderraad met een 

virtueel tekort voor dit schooljaar van 3.000 euro. 

- Op het schoolfeest zal de catering verzorgd worden door de ouderraad. Best alles 

zelf te voorzien om opbrengst te maximaliseren.  

- Ook de tombola zouden we terug organiseren vanwege het succes hiervan tijdens 

de vorige editie; hier zijn reeds heel wat prijzen voor gezien het grote succes van de 

inzamelactie voor de stipkwis. 

- Opnieuw werken met inkom voor de kinderen maar dan onbeperkt en niet voor 

bepaald aantal activiteiten zoals vorig schooljaar (eenmalige kost per kind, bv. met 

polsbandjes werken gezien kids dit niet makkelijk kwijt kunnen geraken) 

- Ondanks al deze maatregelen zou er nog steeds te weinig opbrengst zijn om grote 

kosten te maken voor de activiteiten. Vanuit de ouderraad zouden we deze kost heel 

erg willen beperken. 

- De voorbije jaren groeide het schoolfeest alsmaar. We moeten misschien wat meer 

back to basics en creatief aan de slag gaan om kosteloze activiteiten te voorzien. 

- Werkgroep schoolfeest komt deze week nog samen; Karin neemt de feedback mee; 

Evi stuurt de evaluatie van het schoolfeest 2022 naar Karin 

 

8. Geldopbrengende activiteit in voorjaar 

- Sylvie stelt voor om een ‘start to wine taste’ te organiseren in de refter. Haar man 

heeft dit al meermaals georganiseerd. 

- Samenwerking met Vinikus en Lazarus gezien link van haar man hiermee maar wel 

Bert van Wijnkasteel Vandeurzen op de hoogte stellen ikv eerlijke communicatie  en 

voorstellen om dit eventueel volgend jaar met hen te doen moest dit succes hebben. 

- Er zou dan op voorhand moeten ingeschreven worden en een inschrijvingsgeld 

betaald worden (bedrag nog te bepalen).. Achteraf kan er wijn aangekocht worden, 

waarvan we dan een percentage van de winst zouden krijgen. 

- In refter zijn 300 personen toegelaten  

- Sylvie bekijkt mogelijk data (vrijdagen eind april bij voorkeur gezien vlak voor 

communiefeesten) en bekijkt met Karin of de refter vrij is. 

 

9. Financieel verslag 

 

Totaal saldo vorige vergadering: € 9.041,44 

  

Uitgaven: 

Kosten kerstmarkt (chips, materialen, knutsel, dranken) € 1.383,51 

Fruitdag december 2022 € 140,38 

  

  

Inkomsten: 

Opbrengst kerstmarkt € 2.066,50 

Opbrengst kalender € 14,00 



Opbrengst kwis € 325,00 

Creditrente rekening € 1,04 

  

Stand rekening vandaag: € 8.816,59 

In kassa: € 1.107,50 

  

TOTAAL SALDO VANDAAG: € 9.924,09 

 

10. Varia 

- Moeilijkheden tgv chatfunctie van teams; vanuit school enkel verwachting dat deze 

gebruikt worden bij groepsopdrachten; echter gebruiken veel kids dit voor 

onderlinge gesprekken waar weinig supervisie op blijkt te zijn; indien leerkrachten 

niet tot de gemaakte chatgroepen worden uitgenodigd hebben zij hier ook geen 

zicht op; veel ouders lijken zich niet bewust van problematische chats; ook hier 

hebben de kids vaak geen besef van hoe kwetsend bepaalde opmerkingen kunnen 

zijn;  toch drempel om problemen bij andere ouders te signaleren door ouders; 

school heeft hierover al navraag gedaan maar chatfunctie blijkt niet uitgezet te 

kunnen worden; er is geen schoolvariant van teams beschikbaar 

=> Ouders attent op maken in een volgende infobrief van Karin ? 

=> Info-avond voor ouders rond organiseren?? 

=> Website Medianest interessant voor ouders: Evi informeert hierover via onze 

facebookpagina  

- Kunnen de traktaties voor verjaardagen wat meer gereglementeerd worden? Nu 

vaak heel ongezond en soms zelfs met kleine speelgoedjes. Karin stelt dat duidelijk 

in het reglement staat dat traktaties gezond moeten zijn (cake ook nog ok) en geen 

individuele cadeautjes mogen gegeven worden. Ze zal dit in een volgende ouderbrief 

nogmaals aanstippen. 

- Worden er bezoeken georganiseerd aan middelbare scholen in het 6de leerjaar? 

De leerlingen gaan minstens naar 1 middelbare school +  De Nova komt met een 

caravan naar de school en naar de beroepenbeurs in de Brabanthal. Er zal ook een 

proeflesje Latijn gevolgd kunnen worden. De concrete regelingen worden vanuit de 

school nog naar de ouders van de zesdejaars gecommuniceerd. 

- Wat is de huidige visie van de school op klasmixen? school is aan het nadenken over 

een systeem om vast te mixen na bepaalde schooljaren alsook indien noodzaak ikv 

welbevinden van de kinderen en/of zorgnoden van de klasse; Karin neemt  belang 

van tijdig ouders hierin meenemen mee (reeds doorheen schooljaar en niet enkel.op 

het einde van het schooljaar) zowel bij standaardklasmixen als bij klasmixen op 

indicatie  

- Fruit op school: volgende vergadering heragenderen; subsidies voor fruitiniatieven 

op school; wel steeds voor te schieten door ouderraad; niet meer mogelijk voor dit 

schooljaar vandaar voorstel tot verschuiven gezien nu geen hoogdringendheid 

- Vraag gesteld om bij langdurige afwezigheid van een leerkracht (bv 

godsdienstleerkracht in 4de leerjaar) de ouders hierover te informeren; zeker de 

intentie vanuit de school maar vermoedelijk in de drukte over het hoofd gezien  

 

 



 


