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AGENDA 
 

VERSLAG 2e Vergadering Ouderraad 

Donderdag 08/10/2020 

Van 20.00 uur tot 22.15 uur. 

 

Aanwezig Verontschuldigd Afwezig 

20 6 5 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag : vergadering van 11 september 2020 

Geen opmerkingen 

2. Woord van de directeur 

a) Toezicht Personeelsvergadering 

Moeilijk om vrijwilligers te vinden, toch een warme oproep om vanuit de 

ouderraad om hier toch iemand te vinden 

b) Opvolging bouwdossiers 

Speelplaats kleuters : 

ligt momenteel modderig er wordt gekeken naar kunstgras. Gewoon gras kan 

niet volledig doorgroeien 

De tunnel zal ook een trap en een glijbaan krijgen  

De poort fietsenstalling:  

De poort niet meer toedoen omwille van de veiligheid, de nieuwe poort is 

besteld. De poort staat ook in het weekend open maar er blijven ook fietsen 

staan. De school vraagt zelf om de fietsen altijd vast te zetten. Indien nodig 

wel de fietsen in de andere poort zetten, dit is zeker geen probleem (’s 

avonds en in het weekend) 

De inbouwkast 

voor 3C (zit momenteel in muzolokaal) komt er in lokaal ‘6D’ een nieuwe kast 

dan kan 3C naar het lokaal van 6D verhuizen en zit de hele lagere school in 

hetzelfde gebouw 

c) LVS -toetsen/ kwaliteitszorg  

De beginsituatie vaststellen 

Vorig schooljaar moeilijk omwille van corona. Dit jaar werden deze testen 

afgenomen en er blijkt wel dat het niveau lager is dan andere jaren op vlak 

van AVI-niveau, spelling, werkhouding en de vermoeidheid.  

Voor AVI is de school nu al bezig met remediëring 

d) Inschrijvingsprocedure  

Nog steeds geen nieuw nieuws: centraal aanmeldingssysteem voor secundair 

onderwijs. Als basisschool wachten wij op het antwoord van stad Aalst die de 

nodige investeringen moet doen 

e) Dag van de leerkracht  

 Zie agendapunt ouderraad 

f) Eerste communie  

Geen receptie, wel pakketten: morgen wordt alles in de turnzaal geplaatst 

receptiepakket en cadeau van de school. Via secretariaat naar turnzaal 

binnenkomen en de school verlaten via de bruine poort. In principe 

voldoende volk voor de bedeling maar Els zal wel aanwezig zijn.  

g) Missiemarkt 

 Agenda ouderraad 
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 Anders dan andere jaren (enkel met de leerlingen, geen externen, wel 

ouders van de ouderraad die komen helpen zou fijn zijn: stand van de 

wereldwinkel en de stand van het eerste leerjaar omdat zij zelf rondgaan 

en hun eigen spullen niet kunnen verkopen. 

 Vanaf half 2 klaarmaken, kwart voor 2: standjes opzetten Start 14 u en 

opruimen  

 Best aanwezig vanaf 13u 

 Geen eten of drinken meebrengen door de kinderen dus de wereldwinkel 

wordt veel uitgebreider : verdelen op een viertal tafels. Alles zal klaarstaan, 

prijslijst, de aanwezig ouders enkel verantwoordelijk voor de verkoop  
 

3. Woord van de leerkrachten 
 

Klascadeau Dag van de leerkracht: 

In  sommige klassen is dit soms pijnlijk: geen klasafgevaardigde, dus geen 

cadeautje. 2 klassen geen cadeau: 1 kleuter en 1 lager. 

Ontbijt: 

was zeer fijn en is zeker top. Een mogelijkheid is om 1 cadeautje voor iedereen en 

geen aparte cadeautjes per klas (zie Eikstraat: handcrème dit jaar) 

Leerkrachten zonder klas: 

Ook nog twee leerkrachten zonder klas zonder cadeau. 

Taak klasverantwoordelijke: 

Niet alle ouders reageren altijd op de vraag van een klasverantwoordelijke om 

iets uit te werken. Dit moet zeker herbekeken worden naar volgend jaar toe. Niet 

iedereen wordt bereikt. Moeilijke taak als klasverantwoordelijke.  

Het ontbijt voor de leerkrachten is zeker met veel dank en smaak ontvangen. 
 

4. Mededelingen 

1. Communicatie vanuit de school 

Gefragmenteerde communicatie:  

Wanneer er iets in een klas of graad zich afspeelt, wordt enkel deze 

klas(groep) gecontacteerd. Kan dit ook naar de ouderraad gestuurd worden, 

zodat wij verhalen van andere ouders met vragen hierover kunnen 

opvangen.  

Receptie eerste communie bijvoorbeeld: graag de ouderraad ook informeren 

over de mail die vanuit de school gestuurd wordt. 

Directie geeft aan dit mee te nemen. 

 

Apart begeleiden van kinderen: 

Kinderen die afzonderlijk begeleid worden: bijwerken of uitdagen: de ouders 

op de hoogte brengen, ouders weten dit via de kinderen en dan weten 

ouders niet altijd wat ze hier mee bedoelen 

 

 Wanneer het gaat over kinderen met een begeleidingsplan moeten de 

ouders zeker naar school komen 

 Momenteel zijn er inderdaad veel kleinere groepen: ook teamteaching en 

deze groepen kunnen veranderen. Dit is niet altijd een zorggroep. De 

verdeling zorgt voor betere interactie tussen de leerlingen. 

 Uitbreiding: nu door de klasjuf gegeven, geen aparte groepen meer 

hiervoor: 

Nu geen aparte maatregelen want nu gaan de uren naar 

afstandsonderwijs en niet meer apart op de uitdaging van de leerlingen.  
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Good practice: Taalkanjers is wel een dankbare methode om op 

verschillende niveaus de kunnen werken in de klas zelf. 

 

 

2. Stemming tijdens de ouderraadvergadering 

Meestal kunnen de beslissing genomen worden bij consensus. 

Echter de volgende keer bij stemming: niet enkel voor of tegen vragen maar 

ook de onthoudingen noteren. Dan moeten deze stemmen ook door twee 

mensen goed opgevolgd worden. Bij geheime stemming als het over 

personen gaat: via online mogelijkheid van adoodle: anoniem stemmen 

conform. In dat geval moet de vergadering 15 minuten opgeschort worden 

tenzij dit voordien kan voorbereid worden 

3. Infoavond VCOV: Maandag 12/10 of donderdag 15/10 online van 20u tot 

21u 

Koepel van ouderverenigingen. Allerlei ideeën, nu specifiek over ouderraad in 

coronatijden 

 Wie interesse heeft, mag naar het adres naar ouderraad sturen om de link 

te krijgen om in te schrijven 

4. Verantwoordelijke taken per bestuurslid 

Niet voor alles naar Patrick of Annelies sturen 

Vraag m.b.t. financiën: Kurt 

Vraag m.b.t. tot verslag, overzicht, helpende handen: Eva 

 

5. Evaluatie van de voorbije activiteiten: 

 

a) Schoolkalender  

Beter dan vorig jaar: 1900 euro, de kost van kalender zelf hier nog aftrekken = 

mooie winst. 

Suggestie om de kalender in een ander formaat gieten en gezien de 

schoolkalender van de school die kan geëxporteerd worden naar de 

persoonlijke agenda. 

Wie ziet dit haalbaar naar volgend jaar toe mag dit zeker laten weten. Wim 

zal zich hiervoor dit niet kunnen engageren aangezien zijn kinderen niet meer 

op de lagere school zullen zitten. 

 

b) WhatsApp- groepen  

Alles ok 

c) Klasverantwoordelijke gezocht in 4BP 

Nog steeds gezocht: helpende handen contacteren om te kijken wie dit hier 

kan doen.  

d) Ontbijt Dag van de leerkracht  

Kostprijs : € 185 ontbijt + cadeautjes Huis 19 inbegrepen 

Lepeltjes en kommetjes zijn niet standaard aanwezig in de school: volgend 

jaar zeker tijdig laten weten zodat bestek en borden kunnen besteld worden. 

Uiteindelijk toch buffetvorm vanuit de school zelf. 

e) Attentie Dag van de leerkracht (klasverantwoordelijken) 

Reeds besproken 

f) Draaiboeken 

Draaiboeken aanmaken en ook aanvullen en op de drive zetten (of mailen 

naar het bestuur) 
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6. Lopende activiteiten :  

 

a) Schoolstraat ( Annelies) 

Bijkomende hulp gevraagd +  

Sommige ouders willen komen helpen bij de schoolstraat. Eventueel 

leerkrachten die kunnen komen helpen voor of na de school? Opstarten en 

afsluiten, alle beetjes helpen zeker!  

wat op 14/10? 

Dit wordt doorgegeven naar de humaniora: Sophie Lippens zal dit overnemen 

en Annelies zal haar contacteren. 

b) Receptie Eerste Communie  

Ok zie woord van de directeur. Mooie box: bewaardoos voor hebbedingetjes. 

Leuk om nadien herinneringen op te halen. Totaal 9 euro per kind. Elk kind 

krijgt een mooie volle doos.  

c) Studietoezicht tijdens de personeelsvergadering: 29/10, 3/12, 7/1, 4/2, 9/3, 

29/4 en 25/5: nog een mail voor uit sturen.  

d) Website van de ouderraad  

Kleine demonstratie. Ideeën en foto’s zeker welkom.  

Mooi resultaat, lovende commentaren. 

e) Fluohesjes  

Dankzij een toffe sponsor zullen we binnenkort aan alle kinderen een 

fluohesjes geven om veilig naar school te fietsen en te stappen. Levering 

voorzien op 26 oktober. 

 
 

7. Financiën en Financieel plan  

 

a) QR-code van de ouderraad.  

Communicatie met KBC wordt nog opgestart en gefinaliseerd 

 

b) stand van zaken: uitgaven en inkomsten september + te voorzien 

300 euro erbij totaal 3500 euro. 500 euro voor de hesjes + afrekening ontbijt en 

receptie van eerste communie en Sint Maarten wordt nog voorzien 

Eind jaar: 2000 euro op het einde van het jaar 

Annelies probeert het geld van de kalenders gewisseld te krijgen bij de lokale 

horeca. 

 

c) Aanpak structurele sponsoring: deadline + documenten + overzicht sponsors 

vorige jaren: 

Bestaand document om juridische te valideren. Eventueel 2 à 3 hoofdsponsors 

(250) en ook een aantal sponsors (100 euro) voor een kleiner bedrag (kleiner in 

beeld en op activiteiten). 
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8. Werkgroepen binnen de ouderraad: stand van zaken 

• Herwerken Huishoudelijk Reglement 

Timing : tegen de vergadering van januari klaar 

WG : Peter, Jan, Kurt en Patrick 

• Opstarten werkgroep diversiteit 

WG : Benoit, Nathalie, Kurt en Patrick, Eva 

• Kruisbestuiving met de Ouderraden van de andere basisscholen Sint-

Jozefscollege 

Nog niets rond gedaan behalve contacten met Eikstraat in verband met 

fluohesjes 

• Opvolging Corona : 

WG: Patrick, Jan, Nathalie 

• WG mobiliteit:  

Peter, Koen, Kris en Annelies  

 

Voorlopig nog geen eerste vergadering => wie nog wil aansluiten; dit 

weekend mailen naar het emailadres van de ouderraad 

 

 

 
 

9. Planning eerstvolgende activiteiten  

• 23 oktober missiemarkt 

Kan dit doorgaan zoals vorig jaar? Aangepast omwille van Corona zie 

hierboven 

Trekker? Helpende handen via juf Karin 

• 9 november : Sint 

Snoepzakjes 

Trekker? Gert en Eva 

o Data: safe spelen: voor de vakantie 

o Donderdag 29 okt: iedereen langer op school: het die avond vullen 

met leerkrachten dit zou wel tof zijn => wel nog voorstellen aan de 

leerkrachten 

o Coronaproof snoepzakken maken 

o Budget per leerling totaalbudget 670-680 euro 

o Welke kinderen hebben allergieën (apart labelen) 

o Albert Heijn. => contactpersonen via Heidi. 

o Matthias Phlips en meester Bart vorig jaar  

o De school zoekt naar een sint die niet herkend zal worden (begeleider 

WO) 

o Zwarte pieten: van de hogeschool 
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10. Bespreking andere activiteiten  

• Ouderraadquiz: voorzien maar nog geen definitieve datum + grotere locatie 

• Fruitverkoop : Doen we dit opnieuw? 

• andere activiteit : ideeën of suggesties? 

Voor dit schooljaar of op termijn (+coronaproof) 

Wijn -of bierverkoop? 

Plantenverkoop of rozenverkoop (Valentijn) 

Soepverkoop  

Groentenpakket voor gezonde lunch ( radijsjes, komkommer, snoeptomaat, 

snoeppaprika, wortelen) 

Aperitief - of ontbijtpakket voor moeder – of vaderdag 

Kerst -en wenskaarten voor het nieuwe jaar (gemaakt door de kinderen) 

Koekjesverkoop (Lotus, Jules Destrooper) 

Kinderfuif + bodega 

Afhaaleetfestijn 

 

Voedsel en evenementen zijn misschien moeilijk in coronatijden maar de 

wenskaarten kunnen misschien. De School krijgt hier veel info over en er 

bestaan verschillende formules, zelf klas gebonden en individueel.  

Kurt, Jennifer en Eva 

Veel info bij de directeur vanuit verschillende uitgeverijen. 

 

Kijken wat en hoe er mogelijk is. Coronagewijs zal alles strenger en strikter zal 

worden.  

 

Hoe zal de tweedehandsverkoop en skikledij georganiseerd worden? 

Dit wordt besproken met de preventieadviseur. Graag de ouderraad zeker op 

de hoogte houden zodat we eventueel een online verkoop kunnen 

organiseren. 

 

• Deelname van de school aan ‘Oog voor lekkers’ 

https://www.oogvoorlekkers.be/het-project/wat-oog-voor-lekkers 
 

• Bag2school? Recyclage kledij waarbij de school 0,30€/kilo ingezamelde kledij 

krijgt 
 

 

11. Bemerkingen ouders 

 
1. De fietsenstalling van de school 

Kan dit aangepakt worden? Wat met de poort voor 5 en 6 die blijft open staan, ook 

in het weekend. Terwijl daar nog fietsen staan... 

Ok: reeds besproken bij het woord van de directeur. 

 
2. Online kalender met export-functie 

Het zou handig zijn mocht dit gecommuniceerd worden naar de ouders. 

Anderzijds moeten we hierdoor ook het voortbestaan van onze kalender opnieuw te 

evalueren. 

Ok: besproken en wordt opgevolgd 
 

 

https://www.oogvoorlekkers.be/het-project/wat-oog-voor-lekkers
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12. Ronde tafel 
 

Missieverkoop: 

Verkoop van de missiewafels - en truffels kwestie van de gezonde tussendoortjes, het 

aanbod is niet altijd even goed onthaald door alle ouders. 

 BSP is afhankelijk van de humaniora. Voorlopig nog geen nieuws hierover. 

 

Link vacatures: 

Via Facebookpagina een vacature gepubliceerd: graag delen van deze post. 

 

Warme maaltijden:  

voorlopig niet mogelijk om dit te organiseren. Wellicht niet meer dit schooljaar. Pas 

vanaf code groen opnieuw warme maaltijden op de humaniora. Lagere school 

hangt af van de humaniora dus dit kan dit nu niet georganiseerd worden. 

Voor veel ouders is dit een extra belasting. Helaas heeft de school zelf geen refter 

die groot genoeg is. En via een traiteur kan het eten niet veilig opgewarmd worden. 

Vaak heeft de school de voordelen van het secundair, nu in deze situatie een 

nadeel.  

 

 

 

 

 

 

 

Volgende vergadering: 9/11  
 

 


