
AGENDA 
 

NOTULEN Vergadering Ouderraad  

Donderdag 11/3/2021 

Van 20.00 uur tot 22.00 uur. 

 

Aanwezig Verontschuldigd Afwezig 

18 5 5 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag : vergadering van 25 januari 2021  

 

2. Woord van de directeur: 

 

1) Bouwdossiers 

• Sporthal de Burcht:  

hopelijk fase 1 afgerond tegen de paasvakantie 

• Polyvalente ruimte: akoestische panelen zijn er geplaatst.  

• Akoestische panelen voor de 3e KL en zullen geplaatst worden. 

• Speelplaatse van kleuterhuis wordt proper gemaakt:  

kunstgras langs 1 kant al en langs de nadere nu bezig (klusjesman) 

Krijtborden en WG speelplaatswerking zijn nog andere pistes aan het bekijken 

 

2) Corona 

Eerste klas in quarantaine geplaatst. Dit is een preventieve maatregel. Er is 1 

leerling besmet in het zesde leerjaar. 

Hoog risico contacten  moeten thuis blijven in quarantaine en zich laten 

testen. 

De hele klas krijgt afstandsonderwijs aangezien er een facultatieve verlofdag 

is op 12 maart. Zo bouwen we een time-out periode in. 

Tijdens weekend kijken hoe verder aan pakken, tegen dan zullen we de 

testresultaten van de hoog risico contacten hebben. 

 

3) Leerlingenaantallen 

Lagere school: 31 leerlingen minder dus minder uren 

Kleuterschool: meer leerlingen dus iets meer uren daar 

 

4) Webinars voor nieuwe ouders 

Ouders waren enthousiast: website voorstellen en dit als belangrijk infokanaal 

te gebruiken. Ook gesproken over link naar ouderraad (website) 

Alle ouders die deelgenomen hebben, hebben ook ingeschreven. 

 

5) Inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 en capaciteiten 

Lopen sinds maandag: enorme wachtlijst voor kleuterhuis (14 weigeringen 

voor de peuterklas, ook in 1e en tweede kleuter) 

Lagere school mager qua inschrijving! (Ook in de andere basisscholen). 

 

6) Coachende gesprekken van de doorlichting 

Focus: kwaliteitszorg 

3 kleuterleidster en 3 leerkrachten gezien en het beleidsteam 



Verslag met sterke punten en groeikansen 

 

7) Eerste communie 

• Verlegd naar  5/6 in samenspraak met E. H. Verwaeren 

• In maand juni wel ok in vergelijking met mei  

•  beperkte schoolbubbel 

• collegekerk of eventueel buiten zodat meer mensen aanwezig kunnen 

zijn. 

• Wordt opgevolgd 

 

8) Werkgroep mobiliteit 

Ism ouderraad  

 

9) Speelplaatswerking op school 

• Kleuterhuis: investeringen in de speelplaats 

• krijtborden op de kleuterspeelplaats 

• krijtborden op de speelplaats van de lagere school  

• basketbalgoals op de kleuterspeelplaats 

• verdere aanleg van het kunstgras op de kleuterspeelplaats 

• we bekijken met het kleuterteam wat we met de winst van de 

paaseitjes-actie zullen aankopen. 

• er wordt overwogen om kippen te houden op de kleuterspeelplaats. 
 

10) Afhaal eetfestijn 

• Dag van aperitiefconcert: 24 april 

• WG zit samen volgende week voor brainstorm 

• Chef kok van de school wil dit wel doen 

• De school wil origineel uit de hoek komen 

 

11) Afscheid meester Johan 

• Mooie dag 

• Fijne samenwerking van het team 

 

12) Koffiestop 

 

• Alleen met de leerlingen 

• Goede verkoop : Dubbel zoveel winst als vorig jaar 

• Leerlingen van het zesde hebben dit goed gedaan  (ook een stand om 

te verkopen) 

• Niet iedereen heeft kunnen kopen wat hij/zij wou: Er zouden kinderen 8 

repen  

 gekocht hebben en zo heeft niet iedereen dan de kans om iets te  

kopen. 

• Hier zal in de toekomst rekening mee gehouden worden. 

 
 

13) Paaseiverkoop kleuters 

 

Heel snel op poten gezet: een idee van de kleuterjuffen 

Investeringen waren nodig voor de speelplaats 

Zelf georganiseerd door de juffen: 150 kg chocolade verkocht! 

Een aantal speeltuigen kunnen nu dus zeker aangekocht worden. 



 

3. Woord van de leerkrachten  

 

Gezondheidsbeleid: meer water, geen fruitsap en chocomelk, geen snoep enz. 

Toch snoep aangeboden op Dag van het kind en het afscheid meester Johan 

(traktatie door de meester). 

Paaseitjes verkoop is een groot succes maar jammer dat er van de school geen 

gezond alternatief voorzien werd. Voor -en nadeel: deze opbrengst is meer dan 

welkom. Misschien rekening houden dat er voldoende afwisseling voorzien.  

Traktaties voor verjaardagen: ook meestal snoep.  

Directeur moet ook de gewoontes van de school te leren kennen 

Aparte koekjes zijn handig om mee te geven gezien de coronamaatregelen. 

Hier kunnen volgend schooljaar zeker afspraken maken.  

 

Verjaardag is natuurlijk een feestdag. Bij feest hoort taart! 

Corona maakt het natuurlijk niet gemakkelijk. De school moet hier eens over 

nadenken hoe dit in de toekomst kan, rekening houdend met de diversiteit 

Kan het geen optie zijn om te zeggen: geen traktatie meer: het feest rond het 

kind is belangrijker.  

Helaas houden ouders er zich niet altijd aan en kan je dan zeggen ‘we delen het 

niet uit’ 

Kijken naar andere scholen. Vorige school directeur: heel hard geweest in het 

begin. De taarten kwamen er niet in maar ouders hebben hier uiteraard (veel) 

geld aan uitgegeven soms. 

Kan de school tussen de extremen geen gulden middenweg vinden tussen de 

verschillende traktaties en de verschillende standpunten. Wie wil trakteren, heeft 

dat recht. Iets kunnen geven moet je ook ‘leren’. 

 

Traktatie vanuit de school? Of een cadeau voor de klas geven, kan een 

alternatief zijn.  

 

Hierbij aansluitend het agendapunt: opmerkingen ouders: vervelend dat we niet 

weten wanneer er getrakteerd wordt en zo komen volle brooddozen en 

tussendoortjes terug.  

Als er traktaties zijn zou het handig zijn dat de ouders dit weten kan de juf dit niet 

in de agenda noteren? 

 

Voorstel: Een aantal dagen voordat het kind jarig is: een briefje meegeven met 

extra info met enkele afspraken.  

Maar, maak je dan van een traktatie een verplichting als je dit op voorhand gaat 

vragen? 

 

 

Iedereen is het er over eens dat het fruit op moet zijn. Dat koeken naar huis 

komen, is minder erg.  

 

4. Mededelingen: 

 

1) Voorstel om de bijkomende OR-vergadering van 20 april te schrappen 

 

Wel opletten voor het eetfestijn als we als ouderraad iets kunnen doen.  



In principe zal het leerkrachtenteam dit kunnen organiseren. Iedereen heeft 

dit weekend vrijgehouden. 

 

2) Deadline publicatie verslagen in pdf op website ouderraad: tegen de 1ste 

week na de paasvakantie 

Eva en Patrick  

 

3) Mail adoodle voor stemming aanpassing schoolraad. (invullen voor de 

deadline in de uitnodiging)  

Checken of je dit hebt gekregen 

Bij vragen ook zeker mailen naar de OR  

 

4) Mandaat Jessie en Joost  

 

6. Planning tweede deel schooljaar van onze activiteiten 

 

1) Ontbijtbox voor Vader -en Moederdag 

15 euro AK 20 euro VK  

1. Inhoud van het pakket in een ecozakje 

1. Potje met mousse van gerookte heilbot met geroosterde 

sesamzaadjes 

2. Potje met chocolademousse 

3. Flesje fruitsap 

4. Schaaltje met charcuterie (salami / hesp / kaas / seranoham) 

5. Schaaltjes met varia (smeerkaas / confituur / choco / speculoos 

/ boter / oploskoffie / thee / peperkoek / gekookt eitje) 

6. Broodzakje met pistolet / sandwich / croissant / chocoladekoek 

Kostprijs : 15€ per zakje 

We zouden dit kunnen aanbieden aan €20 wat een winst van €5 per verkocht 

pakket zou betekenen. 

 

= wel heel dicht op het eetfestijn! 

In het verleden zijn er al opmerkingen geweest over het snel opeenvolgen 

van activiteiten.  

Beter voor Vaderdag  

 

2) Aperitief box 

School zal wellicht voor het afhaaleetfestijn ook aangepaste wijnen voorzien. 

Er worden tijdsloten voorzien zodat alles veilig kan worden opgehaald. 

Suggestie: In andere scholen werden ook bieren aangeboden (marges 

interessant) 

 

3) Afhaaleetfestijn in plaats van de krokustafel 

Bezorgdheid dat de activiteiten van de school overheersen t.o.v. ouderraad. 

Iedereen krap bij kas maar we moeten mekaar toch blijven steunen.  



Bestaat er geen mogelijkheid dat de ouderraad kan helpen zodat wij een 

stukje winst kunnen hebben hierop . Hoe kunnen we helpen: rondrijden? 

Aperitief voorzien? 

 

Betrokkenheid vanuit de ouderraad: 

Nathalie zal deelnemen aan de vergadering van de school woe 12 u samen 

met Mary. 

Eventueel na de vergadering met de LKR contact opnemen via TEAMS met 

Nathalie en Mary. 

 

 

4) Receptie eerste communie (9/6)  

Afwachten wat de mogelijkheden en de maatregelen zijn 

 

5) Schoolkalender 2021-2022 :  

Wie wil dit overnemen? Zijn er ideeën om dit anders aan te pakken dan de 

voorbije jaren? 

Meer bruikbare kalender: ander formaat (zie brandweer)  

 

 

7. Stand van zaken sponsoring 

 

 

8. Financiën en Financieel plan  

 

stand van zaken: uitgaven en inkomsten januari-februari 

Van de school 1.180 ontvangen van de ouderbijdrage 

Stand ongeveer 3500 euro 

 

 

9. Werkgroepen binnen de ouderraad: stand van zaken 

Kort overzicht per WG van de lopende WG 

a. WG Huishoudelijk Reglement 

Ontwerp klaar in de groep 

Iedereen nog eens goed nalezen om nadien aan de OR door te geven 

 

b. WG Mobiliteit 

Binnenkort Actie foutparkeerders en parkeerdruk: voor -en na de 

paasvakantie 

Op een ludieke manier attent maken dat ze fout geparkeerd staan. 

Actie Vlaamse Stichting voor Verkeer 

Juf Sanne, juf Sarah en de directeur zullen op die dagen ook aanwezig zijn 

vanuit de school om de actie te ondersteunen . Ook in de Volderstraat.  

 

Opgemerkt verkeerd gedrag aan de garage de voorbije weken: 

Schoolpoort: dame van de jeep rijdt buiten om 12 uur, andere leerkracht 

ook snel achteruit gereden. Vraag aan personeel om hier toch aandacht 

te besteden.  

 



Met de actie niet op de vinger wijzen maar op een ludieke manier 

Sensibiliseren 

Bezorgdheid over de reactie van de parkeerders,  

Ook het secundair inlichten want het is  een examenweek  

 

c. WG Diversiteit (wie wil dit trekken?) 

Momenteel nog niets volledig uitgewerkt 

Kijken wat coronaproef mogelijk is. Zo snel mogelijk een vergadering 

beleggen om dit verder uit te werken 

 

d. WG Communicatie 

Mensen met grafische kennis om de communicatie zijn welkom! 

 

e. WG Corona 

 

Geen nieuws 

 

10. Bemerkingen ouders 

 

1) Transparantie van toetsen omwille van kwaliteit van o.a. opmaak of 

fotomateriaal  

 

Mundo zal worden vervangen volgend jaar en er is schooleigen materiaal 

gemaakt. 

 Dit zal een verademing zijn. 

 

2) Verspilling omwille van traktaties in de klas: kan dit op een bepaalde manier  

gecommuniceerd worden zodat er geen koekjes en/of fruit onnodig 

meegegeven wordt en het dan weggegooid moet worden 

 

Zie punt gezondheidsbeleid 

 

11. Ronde tafel 

 

Verjaardagen: 

Zoveel regels met corona dat een traktatie toch wel mag en tof zijn. Geef de vrijheid 

aan de ouders binnen de richtlijnen van de school.  

 

Buitenschoolse activiteiten: 

Vanaf 15 maart: buitenschoolse activiteiten zijn weer mogelijk per klasbubbel. Geen 

openbaar vervoer, wel een bus reserveren maar per klasbubbel. Dit is financieel 

onhaalbaar. 

In principe: 

2e leerjaar naar Pairi Daiza: zal dit lukken? 

3e leerjaar uitstap in Aalst 

5e leerjaar fietstocht (zeer enthousiast voor uitstappen) 

 

Schoolrekening:  

Altijd een fout: aanwezigheden worden niet correct genoteerd. 

Opvang kleuter en lager  

Poort van de kleuters gaat dicht: uit veiligheidsoverwegingen. 



Een pluim voor de school 

Om alles zo goed te organiseren en zeker de activiteiten te laten doorgaan.  

 

 
 
Volgende vergadering: maandag 10/5 
 


