
Verslag vergadering ouderraad - 7/2/2023 

Aanwezigen:  

 Evi Goris, Kim Moens, Ine Taccoen, Pieter-Jan Drouillon, Tom Goffin, Lien Gaublomme, Jean-
Pierre Benaerts, Kelly Swaenen, Ann Vanderborght, Sophie Nuyts, Nick Rombouts, Karin 
Bunckens, juf Elissa, juf Lotte, meester Davy, Laura Vande Reyde, (verslag) 

 Tania Roskams, schepen van mobiliteit 

 An Wouters, schepen van onderwijs 
 
Verontschuldigd: Sofie Siongers, Lien Geutjens, Sylvie De Meyer, Liesbeth Lermytte, Jana Wittemans, 
Mathieu De Ruyver, Els Anthoon  
 

1. Schepen van onderwijs An Wouters – toelichting omtrent onze in september geuite 

bezorgdheden (buitenschoolse kinderopvang, busvervoer, warmteprobleem op school) 

 

- BKO: Loopt vlotter , begeleiders kennen kinderen ondertussen, gestuurd mail vanuit BKO 

werd als erg verhelderend ervaren; door vaak zieken toch blijvende uitdaging om dit 

voldoende te kunnen bemannen 

- Planning schoolbus niet relevant voor onze school gezien er geen ouders hiervan gebruik 

maken om kinderen naar school/huis te brengen 

- Gemeente heeft raamcontract met externe busfirma voor schooluitstappen; dit loopt vlot; 

de door de school gewenste uitstappen kunnen zo goed als allemaal doorgaan 

- Warmte schoolgebouw: niet direct een pasklare oplossing voor, heeft te maken met 

structurele elementen in de bouw (huidig koelsysteeem alsook het zwarte dak); wordt 

gedacht aan het wit schilderen van het dak 

 

2. Schepen mobiliteit Tania Roskams – toelichting omtrent de afgelopen maanden geuitte 

bezorgdheden omtrent de verkeersveiligheid rond de scholen 

 

o Volledige zone van aan Nachtegalenstaat tot aan de Kerkdreef is voetgangerszone: 

dus er mag geen gemotoriseerd verkeer in of er mag niet geparkeerd worden  

o Vast paaltje aan de Victorie is al 4 keer hersteld geweest: kostprijs ligt hoog, gaat niet 

opnieuw hersteld worden, vermoeden is dat dit doelbewust wordt afgebroken  

o Samengevat 3 problemen:  

 Infrastructuur:  

 Er zal een opgehoogd voetpad komen in de Pastorijstraat, voetpaden 

worden ook vernieuwd 

 Okerkleurige fietssuggestiestrook zal op de weg komen: 

Pastorijstraat en de Gemeentestraat, zal dan verduidelijken waar je 

moet fietsen 

 In de Pastorijstraat moet de bus doorkunnen, dus vaste obstructies 

kunnen niet geplaatst worden  

 Verduidelijken start van de zone 30 km/u met “poort” zwart/geel  

 Parkeerplaatsen aan de Linde weghalen zou ook een mogelijkheid 

zijn, maar moet besproken worden met de Linde  

 Aanleg nieuwe fietspaden is niet voorzien, dubbelzijdig fietspad zijn 

normen aan verbonden: je kan niet gewoon van een voetpad een 

fietspad maken, dat gaat wettelijk niet 



 Beter aanduiden in het geel van waar je mag staan t.o.v. een 

kruispunt: mogelijkheid? Zal worden meegenomen  

 Zebrapad aan de Houwaartstraat verplaatsen ipv er één bij te 

voorzien: zou misschien wel een haalbare kaart zijn, kan worden 

voorgelegd aan politie voor advies. Huidige zebrapad is vrij onveilig , 

beperkte zichtbaarheid . Eén bij voorzien werd door politie negatief 

geadviseerd, te hoog aantal zebrapaden geeft een vals gevoel van 

veiligheid  

 Parking school: vanop parking naar grindpadje kunnen en zo naar 

ingang school kunnen wandelen mogelijk maken, dus wat plantjes 

eruit halen zou eventueel haalbaar zijn. Zo moeten kinderen niet 

meer over de parking langs achteruitrijdende ouders. Eventueel in 

combinatie met zichtbare aanduiding verbod parkeren op de grond.   

 Dynamisch eenrichtingsverkeer: is geen optie, werd ooit al 

voorgelegd, daar komt meer bij kijken dan enkel veiligheid fietsers 

(handelaars, bereikbaarheid, toestroom, bewoners)  

 Uitbreiding zone Wolvendreef 30 km/u tot aan de Steenweg: ligt niet 

op tafel, zou men zich toch niet aan houden is de idee  

 Onveilige situatie fietspad aan de Spar: niet onmiddellijk een 

pasklare oplossing voor, dus voorlopig best aan de andere zijde 

fietsen 

 Volledige heraanleg van straten rondom de school zit er niet in deze 

legislatuur, wel ophogen voetpaden Pastorijstraat  

 Op het plein: iets meer vergroening en speeltuig voorzien, zou voor 

de zomer moeten starten  

 Zwaar verkeer: charter, er is concrete verbetering zichtbaar   

 

 Handhaving door wijkagent 

 Frequentie moet hoger: vooral ’s morgens wordt en gecontroleerd 

door politie, maar ’s avonds bijna niet 

 Ook meer gehandhaafd laatste weken: al vaak gevraagd en 

aangestuurd op handhaving bij de politie, laatste weken werd wel PV 

opgemaakt door nieuwe wijkagent, hopelijk blijft deze kentering 

zichtbaar 

 Eventueel cijfers publiceren/ communiceren errond: kan worden 

nagevraagd, na verloop van tijd dan, eerst periode effectieve 

handhaving (aanspreken en PV’s) afwachten  

 

 Sensibilisering (groot)ouders, eigen verantwoordelijkheid:  

 Via kinderen eventueel ouders meer sensibiliseren ?  

 Via school in verleden al geprobeerd  

 Via ouderraad ook reeds gecommuniceerd    

 

 

 

 

 



3. Quiz: evaluatie  

 

 Positieve ervaringen en feedback 

 Ingevuld krijgen van werklijsten: moeilijker, maar ook in andere school in Lubbeek zelfde 

tendens, maar het liep op zich vlot. Juist voor opruim was er te weinig volk.  

 Opbrengst: 1023 EUR    

 

4. Nieuwe datum voor boekenbeurs 2024:  

 eind februari, want dan meer materiaal ter beschikking voor verkoop vanuit de kleine 

Johannes (kassa, scanner) + hoger winstpecentage gezien niet in jeugdboekenmaand maart 

=> normaal gezien vrijdag 23-2-2024 => Evi vraagt na bij de Kleine Johannes 

 versterker internet via (verleng)kabel ipv wifi 

 

5.  Schoolfeest 3/6 

 Invulling werkgroep: extra lid gevraagd, Tom Goffin, Lien Gaublomme en Nick Rombout 

hebben zich nog kandidaat gesteld  

 (Kosten van) activiteiten zullen volledig door de school worden gedragen: die 

voorbereidingen zijn bezig  

 Ouderraad doet catering: pannenkoeken geen haalbare kaart, te veel werk, hotdogs bekijken 

(bij de spar), percentage of vast bedrag van Kato voor staangeld, te bespreken binnen de 

werkgroep 

 Les naar volgend jaar: geen foodtrucks meer op festiviteiten maar simpele snacks die niet 

veel werk vragen zelf voorzien, maak je de winst op    

 

6. Financiën 

 

 Inkomsten versus uitgaven op jaarbasis: 3000 EUR verschil tov andere jaren 

 Geen extra activiteiten, zoals schoolfeest activiteiten, die gefinancierd zullen worden vanuit 

de ouderraad 

 Er staat geld op de rekening zoals uit financieel verslag blijkt, maar er is steeds gezegd dat 

een deel daarvan voor vergroening speelplaats moet dienen 

 Nieuwe activiteit organiseren nog vanuit ouderraad: geen haalbare kaart, werkgroepen en 

lijsten nu ingevuld krijgen is al moeilijk en het is ook veel geweest al  

 

Financieel verslag:  

 

Totaal saldo vorige vergadering: € 9.924,09 

 

Uitgaven: 

Jaarlijkse bijdrage VZW Impore - schooltje Simbi € 1.000,00 

Fruitdag januari 2023 € 300,00 

Toneel 1ste graad € 462,00 

Kosten binnenbrengen kleingeld kerstmarkt € 3,96 

Kosten kwis € 1.066,40 

Toneel 2de graad € 506,00 

Kosten payconiq kerstmarkt € 0,80 

Fruitdag februari 2023 € 168,95 



 

Inkomsten: 

Opbrengst kwis € 1.765,00 

Opbrengst trooper € 191,97 

 

Stand rekening vandaag: € 7.610,45 

In kassa: € 762,50 

TOTAAL SALDO VANDAAG: € 8.372,95 

 

7. Varia  

 

 Regels rond teamsgebruik/chat klassen (pesten): kan moeilijk worden uitgeschakeld die 

functie, scholenlicentie versus de reguliere 365 office, navraag doen welke versie er op onze 

school is (chat uitschakelen wellicht geen optie) ; via mediawijsheid wordt in de klassen wel 

les gegeven over hoe omgaan met sociale media en chatkanalen 

 Üpdate : de chatfunctie werd uitgeschakeld 

 16 maart komt child focus in de 2 5de leerjaren workshops safety internet  geven 

 Ouderraad in den Hof op 10 maart 2023 => geïnteresseerden mogen dit laten weten aan Evi 

 


