
1 

 

AGENDA 
 

Verslag Vergadering Ouderraad 

Donderdag 09/11/2020 

Van 20.00 uur tot 22.00 uur. 

 

Aanwezig Verontschuldigd Afwezig 

17 9 3 

 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag : vergadering van 8 oktober 2020 

 

2. Woord van de directeur 

 

a. Pedagogisch: Ferre en Fie 

o Sociaal emotionele project 

o Leerkrachten gaan hier echt mee aan de slag 

o Nu ook officieel toepassen van het ZILL leerplan 

o Alle activiteiten van Ferre en Fie zijn hier aangekoppeld net als aan de 

10 bewegingen van het Ignatiaans opvoedingsproject. 

o Kennis en vaardigheden worden geëvalueerd : zowel op klasniveau als 

op schoolniveau. Dit staat ook het rapport vermeld. 

o Zie ook spel van de maand: dit komt via Ferre en Fie 
 

b. Toezicht Personeelsvergadering 

o Nog een warme oproep voor vrijwilligers. Tot nu toe kunnen opvangen 

dankzij stagiaires. 
 

c. Bouwdossier 

o Kleuterhuis 

nog kleine zaken die afgewerkt moeten worden 

tijdens de vakantie zijn de  dakgoten aangesloten 
 

o 3C/6D 

nieuwe kast: materiaal besteld, en zal nog geplaatst worden 
 

o Speelplaats kleuters 

kunstgras wordt voorzien en de vraag wordt gesteld of de tunnel 

behouden  

wordt of er een nieuw speeltuig komt. Qua preventie moet dit nog  

bekeken worden  

 

d. Inschrijvingsprocedure 

 

i. Aanmeldingssysteem: Vergadering met het LOP 

o Op de vingers getikt over het feit hoe we inschrijven (met twee andere 

scholen) 

o Wellicht volgend jaar opnieuw kampeerders voor kleuters en 1e leerjaar 

o Zal er voor deze scholen overgeschakeld worden naar een 

aanmeldingssysteem?  
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ii. Capaciteit 

o Kleuterschool 

20 kleuters per klas ( als meer in 1 klas door broertjes en zusjes die  

we niet kunnen weigeren) 

o Lagere school  

tot 25 per klas 

25 is veel gezien de groeiende diversiteit, maar zorgt ook voor 

extra middelen  ( uren zorg ) 

De school telt nu ook 30 leerlingen minder dan vorig jaar dus 

eventueel overwegen om in 2021-2022 toch drie 1e leerjaren in te 

richten ?  

Deze daling, zullen we voelen in de hogere jaren volgend jaar 

De reden van de afname van inschrijvingen in de derde graad 

(of vanaf het 4e)niet direct duidelijk. 

Finale beslissing wordt genomen door het schoolbestuur 

 

iii.  Automatische doorstroming van lagere school naar middelbaar niet 

mogelijk gezien dit niet gedragen wordt door de andere scholen 

 

e. Corona/ afstandsonderwijs 

Loopt goed: twee livemomenten bij juf Fiona  

Opstart na de vakantie: code oranje: geen zwemmen meer 

(algemene beslissing) 

Geen ouders meer op de school  

Indien een oudercontact gewenst, kan dit in principe gevraagd 

worden. De voorziene oudercontacten, zullen via Teams doorgaan, 

gespreid over een hele week.  
 

f. Communicatie van de school 

Ouderraad in cc in de mails naar de ouders enz.  

 

3. Mededelingen 

a. Vergaderfrequentie ouderraad  

o In hoeverre moeten vergaderingen op deze frequentie blijven 

doorgaan, moeten we niet korter op de bal springen en te helpen 

waar mogelijk.  

o Mevrouw Collijs volgt dit standpunt: gevoel om in herhaling te vallen 

tijdens de vergaderingen en geen nieuwe punten om aan te kaarten,  

o Gezien de huidige omstandigheden ligt de frequentie hoog, waardoor 

er mensen last minute afhaken, inhoud loopt misschien niet samen met 

het aantal vergaderingen. 

o Vergaderingen zijn vorig jaar opgetrokken maar meer in functie van 

het opvolgen van informatie (gezien de coronatijden) 

o Het huishoudelijk regelement zegt 7 vergadering , door corona: twee 

extra voorzien 

o Als mensen tijd hebben: laat het zeker weten, maar we proberen ook 

ervoor te zorgen dat de mailboxen niet ontploffen. Het is gemakkelijker 

om een vergadering te schrappen dan om een toe te voegen 

o WG zijn nu nieuw, hier ook rekening mee houden. 

 

b. Interesses en skills van de ouderraadleden  
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o Google Forms doorsturen met bevraging naar de kennis en interesses 

van de leden van de ouderraad alsook het contacteren van 

(mogelijke) sponsors. 

 

o Bestuur bekijkt de organisatie van de verschillende werkgroepen  

 

 Zie puntje huishoudelijk reglement 

 

4. Woord van de leerkrachten 

Dag van de lkr paar reacties van het ontbijt. Anders gelopen dan gedacht. Dit is 

besproken op de vorige vergadering met juf Karin. 

 

5. Evaluatie van de voorbije activiteiten: 

 

a) Receptie eerste communie (10/10)  

Verrassingspakketten, dozen van Ikea: gevuld met lekkers. Afgezet op school 

(woensdag ervoor). De leerkrachten hebben alles klaargezet. Els is 

langsgekomen om polshoogte te nemen en foto’s te maken. Een dikke 

dankjewel.  

Opmerking juf Katrien: geen afscheid zesdes vorig jaar: eventueel hier over na 

te denken om deze formule toe te passen.  

Maar de leerkrachten hebben vanuit de school wel een receptie gedaan en 

de ouderraad heeft het kompas geschonken. 

 

b) Missiemarkt (23/10) 

Helpende handen: was een grote hulp, er was veel flexibiltiet gevraagd 

Zeer goed verlopen, ook mooi weer.  Zeker een succesvolle namiddag. 

Goed verkocht en de niet verkochte spullen overhandigd  aan vierde wereld 

werking Aalst: VZW Armina 

Wie zijn speelgoed niet meer wilde meenemen naar huis: kon dit aan de 

vierde wereld schenken . 

Vraag: Is dit aan iedereen gevraagd?  

 Oorspronkelijk enkel de bedoeling voor het kleuterspeelgoed maar nadien 

nog in bepaalde klassen gevraagd om het speelgoed ook te schenken (niet 

overal). Dit zeker goed communiceren de volgende keer en hier zeker in de 

toekomst op inzetten  

Nadeel voor de helpende handen: geld tellen: last minute nog gevraagd 

voor de kassa 

 

c) Fluohesjes (27/10)  

 

Fluohesjes geschonken aan de school met de sponsoring van Anna Pops. Zij 

staat ook vermeld op de achterkant vermeld. 

De hesjes zijn overhandigd en de actie is in de pers verschenen 

De hesjes blijven op school en worden gebruikt om uitstappen te doen. 

Bedankt voor dit initiatief. Het gebruik laat nog even op zich wachten van 

zodra we naar code geel gaan, zal de school hier zeker gebruik van maken. 

 

d) Sint op school (vervroegd naar 30/10)  

 

Op vlak van budget is de aankoop goed gelukt. Ook de zakjes zelf waren 

zeker in orde. 

2 types zakjes en glutenvrije zakjes + clementines goed geleverd. 
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Strooisnoep ook ok. 

En een dank je wel van meneer Ombelets voor zijn snoepzakje. 

 

Vraag: is er een klascadeau geschonken door de Sint? 

 Leerkrachten begroten een eigen budget voor in hun klas en als zij een 

budget voorzien voor de Sint, kan het zijn dat de Sint komt 

Maar er was geen extra sintgeschenk voorzien dit jaar.  

In bepaalde kleuterklassen en lagere school klassen:  

Volgend jaar => hier budgettair meer een lijn in trekken 

 

e) Website: nieuwsbrief  

Vrije inschrijving en bij een nieuw bericht krijg je een bericht en maandelijks 

een bericht met een overzicht van de geposte berichten 

Nathalie vindt dit een goed idee maar hoe gaat dit gecommuniceerd 

worden naar de ouders? Kan dit via de school verspreid worden? 

We willen dit graag vanaf de 16e november via de klassieke mailing en met 

een papiertje in de boekentas. De website is er maar we moeten hem nu wel 

promoten. 

 

f) Draaiboeken: nadenken over een duidelijke feedback en feed forward  

Wordt verder nog opgevolgd (structurele aanpassingen) 

 

g) Verschillende werkgroepen bekijken en onderscheid tussen 

Structurele WG en ad hoc WG 

En wat wordt er precies verwacht van de leden 

 

6. Lopende activiteiten :  

 

• Kerstkaartenactie  

 

Samenwerken met GROENDRUK. Qua timing is de kerstperiode zeer druk. 

Termijn van 10 dagen, twee weken, de termijn voor het afwerken van de 

kaart is dus vrij snel. Ten laatste de tweede week van december zou dit 

moeten kunnen verdeeld worden. Tegen 23 november zou dit moeten 

afgewerkt zijn. 

Dit is donderdag voor de vakantie besproken voor de personeelsvergadering 

Elke klas maakt 1 A4 tekenpapier en die een winter en of feesttekening 

maken 

De leerkrachten zagen dit zitten maar de deadline is ingekort door de 

verlening van de vakantie. 

Aparte vergadering met Eva, Jennifer, Kurt en de directeur. 

 

Hoe zit het praktisch in mekaar: hoe zit het ophalen van het geld in elkaar?  

 

Webshop? Een goede oplossing voor de administratie voor de leerkrachten. 

Systeem opzetten is geen probleem: wel veel administratie 

Artikelen aanmaken en het betalingssysteem moet geactiveerd worden en 

akkoord van kurt om de webshop te koppelen aan de rekeningen van de 

school. Veel administratie. 

Dit is een meer geavanceerde methode van Payconiq én vallen we dan niet 

in de e-commerce wetgeving? BTW-technische implicaties. Dus zeker goed 

opvolgen. Niet zomaar beslissen, eerst goed informeren. 
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Suggestie :  

Lucas Van Orshoven heeft website opgesteld Crowdselling: biedt een 

platform aan om een onlineverkoop te organiseren. 0.50 per transactie onder 

de €10. Ofwel eigen goederen te koop stellen ofwel kiezen uit de 

samenwerkingen. Winst minder dan als we het zelf zouden organiseren. 

Website: Crowdselling.eu 

Zeker kijken voor de volgende vergadering wat er op de website in de 

aanbieding is en welke ideeën zijn er nog die we kunnen meenemen. 

Nathalie bekijkt dit voor de volgende vergadering en wie nog andere ideeën 

heeft, mag dit opvolgen 

 

7. Financiën en Financieel plan  

 

Bijdrage hesjes, eerste communicatie, website, dag van de leerkracht, de pakketjes 

van de leerlingen. 

Totaal eind november 1900 euro  

Doel einde van het jaar: 2500 euro (door de verkoop van de kerstkaarten) 

 

QR code met het eenvoudigste systeem van Payconiq: een vaste QR code maar 

daar gaat telkens 0.06 cent aan af. 

Opmerking: goed idee, wel nog papiertjes meegeven. Gaan we iedereen bereiken?  

 

Vraag rond de sponsors, meer bepaald de formulieren. Moeten er nog sponsors 

gezocht worden en wat met de sponsors van de vorige jaren, kunnen die nog 

gecontacteerd worden. 

Patrick stuurt dit in de loop van de week door. 

 

Zie PDF sponsors voor de quiz:  

Twee jaar geleden: sponsoring van het schoolfeest.  

Opletten bij het zoeken van sponsors dat we geen dubbele sponsors hebben: 

ouderraad sponsoren en / of school sponsoren. 

De directeur zal dit ook navragen: ouders die een bedrijf hebben sponsoren ook de 

school (krokustafel en / of schoolfeest) 

 

 

sponsoring mee opnemen in het document voor de bevraging van de skills 

 

8. Werkgroepen binnen de ouderraad: stand van zaken 

 

• Herwerken Huishoudelijk Reglement (Peter) 

Timing : tegen de vergadering van januari klaar 

 

• Werkgroep diversiteit (Patrick) 

Een eerste vergadering achter de rug. 

Twee helft november: nieuwe vergadering  

• Kruisbestuiving met de Ouderraden van de andere basisscholen Sint-

Jozefscollege 

Voorlopig “on hold” 

• Opvolging Corona : (Jan) 

Binnen de WG het plan om de school te ondersteunen in het verschaffen van 

info over corona: school gerelateerd en algemeen 

Via de website van de ouderraad: FAQ pagina 
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Opmerking: maatregelen bijhouden: is dit bij te houden? Is dit wel bol te 

werken omdat dit constant veranderd. Toch goed bekijken om hier een 

duidelijke lijn te trekken. Basisinformatie en duidelijk verwijzen naar de site van 

de overheid.  

Welke vragen komen er tot nu toe binnen en kunnen we niet meteen deze 

vragen doorspelen naar de directie? 

 Directeur: controleren van informatie door de school, is extra werk en telkens   

wisselend dat dit niet altijd kort opgevolgd kan worden.  

 

De FAQ zouden toch in meerdere talen op de site staan of dan toch ook naar 

de linken verwijzen om de info in meerdere talen te verschaffen. 

Directeur staat hier zeker ook achter. 

 

 

• Werkgroep communicatie  

nieuwe werkgroep die gaat opgestart worden. 

 

• Werkgroep Mobiliteit  

 

Eerste actie van de WG: de parkeer druk, het foutparkeren aan de school 

Via de website: verkeersouder.be  (pakketje met info en gadgets (hesjes) 

 Info voor scholen en ouders om eventueel een actie op poten zetten. 

 Annelies had vorig jaar al een pakket aangevraagd en de WG zal nu bekijken 

wanneer dit zou kunnen 

 Parkeerkaart: wat een soort parkeerder ben jij? Een soort van flyer om mee te 

geven aan de ouders. 

 Overweegt de school de deelname aan helm op fluo top? 

 Fietscontrole eventueel vervroegen (nu pas in het vijfde leerjaar) 

 Opleiding gemachtigd opzichten 12/12 . Wie interesse heeft, mag dit zeker 

laten weten 

 Shiften van de schoolstraat worden opgesplitst om de druk te verlichten  

 Spaakreflectoren uitdelen (andere mogelijke actie) 

 

De directeur had het mailtje ontvangen i.v.m. fietscontrole. Zou dit vroeger kunnen? 

In de middelbare school ook ouders die een fietscontrole te doen. 

Sarah De Smet, Marieke Ceusters, Meester Koen zijn hier de trekkers voor vanuit de 

school. Geen vaste WG maar leerkrachten die er meer mee bezig zijn.  

Juf Marieke voorziet “Meester op de fiets” voor 1-3 leerjaar: in januari 2021 

De school is hier zeker mee bezig en staat open voor nieuwe projecten. Zo wordt  

“Helm op fluo top” bekeken binnen de school 

 

 

WG communicatie 

Wie vanuit de ouders interesse heeft om ons verder te helpen, slogan bedenken, 

grafische ondersteuning. 

 

 

9. Planning eerstvolgende activiteiten  

 

• Herdenking Celio (11/12) 
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Vorige week donderdag vergadering. Verkeersveilig Aalst is opgericht na het 

overlijden van Celio. Annlelies is hier ook mede trekker van. Een dag waarop 

iedereen een origamifiguurtje kan neerleggen 

Er zou ook een gedenkplaat geplaatst worden 

We willen graag een kunstwerk voor Celio en alle andere verkeerslachtoffers, de 

financiering hiervoor moet rond geraken. 

 

• Tweedehandsverkoop skikledij en kledij eerste communie (Gert) 

Bespreking volgende vergadering. 

 

 

 

 

 

 

10. Bemerkingen ouders 

 
v. Het spel van de maand t.o.v. rages 

Wat beoogt de school met ‘het spel van de maand’? Deze maand is dit bikkelen. 

Hoe wordt dit precies aangepakt om de leerlingen hier kennis mee te laten maken. 

Zeer tof initiatief maar graag meer uitleg.  

Hieraan gekoppeld de vraag naar het standpunt van de school tegenover ‘rages’, 

nu Beyblades, vorig jaar Pokémonkaarten. Kinderen nemen onder sociale druk 

speelgoed mee (ook al mag het niet van thuis). Maar oudere kinderen domineren 

de lagere jaren en nemen dit af of doen oneerlijke omruiling. Vindt de school het 

goed dat kinderen dit speelgoed meebrengen? Wordt er in de hogere jaren 

gewerkt aan de houding van de kinderen naar kleinere kinderen toe? 

 

Twee middagen in de week middagsport en leert hen dit spelen in een kleinere 

groep onder de middag : iedereen is verplicht en zo mee leren spelen en zo kennen 

de kinderen het spel dit spel zit ook in de spelbak.  

 

Houding t.o.v. eigen speelgoed: niet erg dat de kinderen dit meebrengen om 

samen te leren spelen  

Als ouders dit niet willen, moeten ze het niet meegeven. Verantwoordelijkheid van 

de kinderen zelf. Ze moeten zelf leren omgaan met hun speelgoed. 

Speelplaatswerking op de school: bak met speelgoed die meegenomen wordt naar 

de speelplaats. Leren spelen. En er de nadruk op leggen  

 

Is er oog voor de druk van de hogere jaren naar de lagere jaren? De school is hier 

heel alert voor. Er is sociale controle in verschillende richtingen en de nadruk ligt op 

samen spelen. Dat oudere leerlingen domineren jongere leerlingen wordt 

aangepakt via Ferre en Fie. 

 

 

w. Online broodjes bestellen 

Zou de school het online bestellen van broodjes niet kunnen overwegen? 

Zeker voor de eerste graad kan dit handig zijn of wanneer broodjes op een 

bepaalde dag worden besteld (in het gezin). Briefjes niet afschaffen voor niet 

geplande aankopen 

 

Geen warme maaltijden dit jaar. Al veel problemen gehad dit jaar met kinderen die 

hun eten vergeten zijn thuis of vergeten zijn een broodje te bestellen 
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Via Google Forms zeker een goed idee. 

Toch probleem vanuit de school : veel kinderen die geen eten mee hebben.  

Leerlingen die boterhammen niet mee hebben: zien dit te laat (tot 10 uur mogelijk) 

Leerkrachten vangen dit op naar de Albert Heijn te gaan om lunchpakket te maken. 

 

11. Ronde tafel 

 

Dactylolessen: zijn naar 19 november verschoven. Maar hoe zit dit met de betaling, is 

dit van de schoolrekening.  

Wenskaarten: eerder nieuwjaarskaart (diversiteit) 

Nieuwsbrief: probleem nieuwsbrief website opgelost tegen het einde van de 

vergadering  

Online vorming VCOV: als er mensen zijn die toegang willen tot de website van 

VCOV: mailtje sturen en dan geeft Patrick de inloggegevens om deze site te kunnen 

consulteren. 

 

Volgende vergadering 9 december 
 


