
Verslag ouderraad 15 november 2021

Aanwezigen: Evi Goris, Kim Moens, Karin Bunckens, Mathieu De Ruyver, Kelly Swaenen, Sofie
Siongers, Els Anthoon, Laura Vande Reyde, Sylvie De Meyer, Tom Goffin, juf Lita, juf Inse, juf Leen,
juf Lisa

Agenda:
- GDPR: toelichting door DPO Sarah Smolders
- website ouderraad – Google Forms
- pizzaverkoop
- kerstmarkt
- Stipkwis
- grootouderfeest
- financieel verslag
- muziekinstallatie
- varia

GDPR: toelichting door DPO Sarah Smolders

- Sarah Smolders, Data Protection Officer bij VERA, geeft een presentatie over GDPR,

toegespitst op de werking van de oudervereniging.

- Op alle formulieren (zowel voor ouders als voor leden en helpende handen) dient

duidelijk aangegeven te worden voor welk doeleinde gegevens gebruikt en/of

bewaard worden. Ook telkens in de footer verwijzen naar het privacybeleid van de

oudervereniging op de website.

- De privacyverklaring bij stuk oudervereniging op schoolwebsite is OK.

- Voor foto’s op schoolkalender dient er toestemming te zijn van alle ouders. De

verkregen toestemmingen moeten bewaard worden door ons.

- Wanneer ouders een formulier invullen voor bv. bestelling schoolkalender impliceert

dit dat ze toestemming geven om hun gegevens te verwerken. Dit is een actieve

handeling waardoor het niet nodig is nog expliciet toestemming te vragen voor het

verwerken van gegevens.

- Bij begin schooljaar een formulier verspreiden waarop ouders toestemming geven

voor gebruik van hun mailadressen en foto’s van kinderen door de oudervereniging

gedurende de ganse schooltijd. Er is nu al dergelijk formulier, waarop dan de

toestemming voor foto’s kan opgenomen worden. Dit formulier mag via het

ouderplatform verspreid worden.

- Bij mailing naar alle ouders (bv. nieuwsbrief) steeds met BCC werken zodat adressen

niet zichtbaar zijn voor iedereen.

- Gegevens uit google forms van voorgaande jaren dienen gewist te worden. Enkel deze

van het voorbije jaar kunnen behouden worden als voorbeeld voor komend

schooljaar.
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- Google Drive en Forms is niet veilig en data is eigendom van Google. Alternatieven

zijn Google App for Work (betalend) of via MO365 product van de school. Sarah

vraagt na of er licenties kunnen vrijgemaakt worden op MO365 van school om te

laten gebruiken door de oudervereniging.

- Whatsapp groepen zijn OK indien een ouder de groep aanmaakte.

- Facebook groep is OK voor algemene posts (fluo top, pesten, …). Voor foto’s dient er

weer toestemming te zijn van de ouders (cfr. formulier bij begin schooljaar).

- We moeten een verwerkingsregister bijhouden van welke gegevens er verwerkt

worden en waarom.

TO DO:

- Formulieren pizza/kalender aanpassen zodat footer verwijst naar privacybeleid op

website (wanneer duidelijk is hoe en via welk platform we zullen werken). Mathieu?

- Formulier begin schooljaar uitwerken met alle nodige toestemmingen voor gebruik

mailadressen ouders en gebruik foto’s op Facebook en schoolkalender. Mathieu?

- Gegevens voorgaande jaren wissen. werkgroep pizza en kalender

- Nagaan via welk platform we kunnen werken zodat gegevens eigendom zijn van

oudervereniging. Sarah

- Verwerkingsregister opstellen. Kim

Website ouderraad – Google Forms
- Mathieu heeft ondertussen de domeinnaam overgenomen van Maarten en kan dus de forms

beheren. Vanaf eind augustus 2022 neemt Mathieu de account van Maarten volledig over.
- Maarten heeft de kost dit jaar nog gedragen. Vanaf volgend jaar dienen we zelf de kost te

dragen voor de licentie van de domeinnaam.
TO DO:

- Attentie voor Maarten voorzien in augustus. Evi

Pizzaverkoop
- De pizzaverkoop is vlot verlopen.
- Dalende trend zet zich verder en winst zakt.
- Verdeling van de pizza’s kan traditiegetrouw aan de ramen van de refter. Karin zorgt ervoor

dat er geen leerlingen meer in de refter komen in de namiddag terwijl alles klaargezet wordt.
- Karin bevraagt de leerkrachten nog over de beloning.

TO DO:
- Nadenken over moment waarop de verkoop doorgaat. Valt samen met veel andere verkopen

van scouts, voetbal, …). Iedereen
- Nadenken over andere formule, andere voeding van dezelfde leverancier, … Iedereen

Kerstmarkt
- Kans dat de kerstmarkt kan doorgaan is zeer klein gezien de huidige Corona situatie.

Organisatie zou ook al moeilijk worden omdat er niet veel tijd meer is.
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Stipkwis
- Of deze kan doorgaan is een groot vraagteken. Evi zal dit ook laten weten aan Rien, onze

quizmaster.
- In de refter is moeilijk gezien je daar niet echt ver uit elkaar kan gaan zitten. Turnzaal is ook

vaak niet vrij en moeilijker met schermen dus ook geen optie.
- Eventueel een online quiz organiseren?

TO DO:
- Quizmaster op de hoogte brengen. Evi
- Nadenken over mogelijkheid online quiz. Hier zouden apps voor bestaan. werkgroep kwis?
- Karin kan navragen bij de scouts via welk platform zij dit organiseren.

Grootouderfeest
- Voorlopig werd dit gepland op 28 januari 2022.

Financieel verslag

Totaal saldo vorige vergadering: € 8.633,75

Uitgaven:
Theater 13/10/2021 3de leerjaar € 247,50
Drukken kalenders € 1.462,00
Drukken affiches en bestelbrieven pizzaverkoop € 64,13

Inkomsten:
Kalender € 14,00
Pizzaverkoop € 5.772,00

Stand rekening vandaag: € 12.038,12
In kassa: € 608,00

TOTAAL SALDO VANDAAG: € 12.646,12

factuur pizza pasta ongeveer € 3.200 € 9.446,12

Muziekinstallatie
- Gezien de verlaagde inkomsten door Corona is er momenteel niet veel overschot om dit te

bekostigen.
- Karin geeft aan dat ze zich kunnen beredderen met wat ze hebben en de installatie van de

gemeente.
- Onderzoek naar welke installatie is al wel gebeurd. Karin kan niet meteen zeggen wat de prijs

was van de installatie die ze gekozen had.

3



Varia
- Kunnen we iets doen via Trooper om geld in te zamelen, eventueel te schenken aan goede

doelen?
- Oproep naar nieuwe ideeën voor activiteiten, verkopen, besteding van middelen, ….
- Vroegere nieuwsbrieven werden grotendeels vervangen door nieuws vanuit oudervereniging

in de whatsapp groepen van de klassen. Zou het een meerwaarde zijn om deze toch terug in
te voeren?

- Ouders geven aan dat er meer info mag zijn over wat de oudervereniging doet en wat we
steunen. Dit kan eventueel via een beperkt aantal nieuwsbrieven (bv. vooruitblik op agenda
aan begin schooljaar en terugblik met opbrengst en verdeling middelen aan einde
schooljaar). Indien het beperkt blijft in aantal wil Karin dit wel via Broeckx verdelen.

- Normaal doen we inzameling voor kinderkankerfonds tijdens de kerstmarkt. Kunnen we nog
op korte termijn een alternatief voorzien?

TO DO:
- Nakijken wat Trooper inhoudt en of we dit kunnen gebruiken. Kim
- Nadenken over nieuwe activiteiten en verkopen. Iedereen
- Werkgroep starten voor inzameling kinderkankerfonds. Evi
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