
Verslag ouderraad 10 november  2016 
 
 
Aanwezig: Sabien, Ines, An, Ann, Veronique, Marijke, Gwen, Christl, Evy, Els, Marleen, 
Bart, Jim, Britt, Els, Marleen, Jo, An, Lieve 
 
 
 

1. Traktatie 
 
Marleen en Ann 
December: Lieve en Lydie 
 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
 
-Jo uit zijn zorg over het mogelijk verlies van inkomsten door het niet organiseren van het 
mosselfeest en de kwis onder de vorige formule.  
De keuze wordt toegelicht door onder andere Sabien en Marijke Er is gekozen voor 
activiteiten die zowel onder de ouderraadsleden als onder de ouders op enthousiasme 
kunnen rekenen. De werklijsten gevuld krijgen was voor het mosselfeest en de kwis een 
hele opgave. De inkomsten van het mosselfeest waren vorig jaar lager dan eerdere jaren 
ivm dalende leerlingaantallen en een hoge foodcost. Over de kwis kwam feedback van 
meerdere ouders dat de kwis als te moeilijk werd ervaren.  
De nieuwe activiteiten (brunch en kwis in nieuwe formule) zijn nieuwe voorstellen 
waarvoor bij de leden enthousiasme is en die hopelijk ook door de ouders goed onthaald 
worden. De inkomsten zijn nog onzeker. Daarom zal voorzichtig begroot worden. 
 
-Jo heeft moeite met de sponsorloop. Hij ervaart het als 'goedkoop geld binnen halen'.Dat 
wordt door andere leden, ook door de leerkrachten onderkend, maar het is wel een 
belangrijke inkomst in de school. Bovendien is het een sportieve activiteit waar de meeste 
kinderen enthousiast aan deelnemen. 
 
-Jo stelt zijn afvaardiging aan de schoolraad beschikbaar. Hij legt de werking van de 
schoolraad uit: directie, pedagogische raad en buurt komen samen en lichten de eigen 
plannen en werking toe. Voorzitter is de afgevaardigde van de buurt. Evy wil eventueel de 
ouderraad afvaardigen. 
 
-Christl geeft aan dat verschilende ouders van kleuters zorg hebben over het vervoer van 
de kleuters wanneer ze door ouders naar activiteiten gereden worden. De kleuters witten 
soms zonder zitverhoger in de auto. Deze zorg is al met Juf Mie gedeeld. Zij zou hier de 
regelgeving op nagaan en reageren. Dit antwoord is nog niet gekomen. Daarnaast is 
onduidelijk waarom de zitverhogers die de school heeft niet gebruikt worden. 
 
-An geeft aan dat het fijn is dat er goed toezicht is door de leerkrachten aan de 
schoolpoort een het einde van de schooldag. 
 
-An: bij naschoolse uitstappen die begeleid worden door leerkrachten zijn niet steeds de 
contactgegevens van ouders beschikbaar. Dat zou bij incidenten wel handig zijn. Dit 
probleem zou kunnen opgelost worden door de ouders een telefoonnummer op het 
inschrijfstrookje te laten schrijven. 
 



-Jim ervoer dat de beschikbaarheid van het secretariaat de laatste weken niet goed rond 
start en einde van de school. Misschien kan er een briefje gehangen worden aan de deur 
wie bereikbaar is. 
 
-Els bedank de ouderraad voor de hulp bij de sponsorloop 
 
-Marleen bedankt Jo voor de vlotte aanpassingen in mailinglijsten en dergelijke. 
Jo geeft aan dat een aantal leerkrachten deze mailinglijsten niet gebruiken. Dat is jammer 
van het werk. Daarnaast is het eenduidiger als alle leerkrachten hun mailadres van KT 
gebruiken.  
 
-Lieve geeft aan dat het fijn is dat er binnen de tweede graad peter-meterschap ingevoerd 
is. Juf Els benoemt dat er van sommige ouders negatieve feedback komt vanover de 
match tussen pete-metkindjes en peters-meters. Dit heeft een demotiverend effect. 
 
-Ann merkt op dat er weer overal op de speelplaats doosjes liggen. De leerkrachten 
brengen dit opnieuw onder de aandacht bij de leerkingen. 
 
-Sabien kreeg vrijkaarten voor de ouderfuif van de school van Rapertingen op 25 
november. Sabien inventariseert wie graag mee gaat. 
 
-Sabien bedankt namens Anniek juf Agnes voor de fotolijst die ze van de kinderen maakte. 
 
-Britt geeft aan dat ze van scholen met een luizenprobleem hoorde dat soms 
'kriebelouders' ingezet worden. Sabien licht toe: dit is in onze school vorig jaar onderzocht 
en niet haalbaar gebleken; 
 
 
Directie: 
geen update over de nieuwbouw 
Lydie neemt contact op met ploegje bouw van de ouderraad 
 
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
 
akkoord 
 
 
 

4. Financiële toestand 
 
Marijke overloopt de stand van zaken:  
 
-mosselfeest 2015: 1876 euro winst 
-kwis 2015: 2270 euro winst 
-schoofeest: 2708 euro winst 
 
-'project school' : van de 2600 euro die naar de school zou gaan, is nog geen geld 
uitgegeven. De houten speeltuigen die aangekocht worden voor de kleuters en trampoline 
die gekocht is voor meester Michael gaan van dit bedrag betaald worden.  
 
De begroting voor dit jaar wordt gemaakt op 23 november. Wie wil, kan aanschuiven. 



-ouderfuif 2016: er wordt een klein bedrag winst geschat. Er waren 42 betalende gasten.  
 
Op dit moment heeft ouderraad 19.000 euro op de rekening.  
 
Jo licht het ontstaan van de begroting toe. Deze is ontstaan op moment van de overgang 
van oudervereniging naar ouderraad. Er leefde toen een zorg over de regie van het 
beheer van het geld van de ouderraad. 
Jo licht ook de doelstellingen van de ouderraad toe: ouders verenigen, school financieel 
steunen, inhoudelijk meedenken, informatie-uitwisseling. 
 
Marleen vraagt of de leerkrachten vooraf het geld kunnen krijgen waarmee ze materiaal 
kunnen kopen, bijvoorbeeld sint-cadeaus. Marijke zal dit regelen. 
 
 

5. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 
5.1 Sponsorloop 
-Geslaagde activiteit! Goede opkomst van supporters. 
-Bedenking: kinderen met allergie konden de wafel niet eten. Volgend jaar ook voor hen 
iets te eten voorzien. 
-Kleuters hebben met een aangepast parcour ook genoten van de sponsorloop.  
-Opbrengst gaat naar turnmateriaal 
-Tip: foto van materiaal dat aangekocht is met het geld op website of in nieuwsbrief.  
 
5.2 Ouderfuif 
 
-De ouderfuif was leuk, de versiering mooi. Met dank aan Jim voor de organisatie! 
-Bedenking: er was een groepje gasten die erg dronken raakten en weinig link hadden met 
de school. Bij herhaling van dit soort incidenten zal volgend jaar eerder ingegrepen 
worden. 
 
5.3 Ploegje logistiek 
 
-er zijn een houten auto, boot en vlot gekocht voor de kleuterhoek. 
-11 december is er een werkdag gepland: iedereen welkom! 
Op de plannen staat: speeltuig wordt opgeknapt, doeken onder de kiezels worden 
verwijderd, de toren van de samenlevingscode kan mogelijk geplaatst worden. De 
ontwerpen liggen bij juf Mieke 
 
5.4 Ploegje verkeer 
 
-de stadswacht heeft een dag geobserveerd op straat. 
-de schoolroute wordt opnieuw bij de stad aangekaart 
-de prikacties waren versnipperd. Dit lijkt goed te werken. Er komen sporadisch erg 
onsympathieke reacties van ouders en grootouders bij de prikacties. 
-mogelijk kunnen er rond het begin en het einde van de schooldag kegeltjes gezet worden 
op de drempel om het parkeren te verhinderen. Als dit goed werkt, kan de aankoop van 
gele 'verkeersmannetjes' overwogen worden. Wel moet onderzocht worden wie de kegels 
kan plaatsen en weghalen. 
 'Kiss en ride' zone zou kunnen aangevraagd worden bij de stad.  
 
 



6. Komende activiteiten 
 
 
6.1 Komst van de Sint 
-2 december is de Sint op de hoofdschool, 5 december in de Vossenberg.  
De manden komen op 2 december en worden op 1 december voor de ouderraad gevuld.   
De leerkrachten geven aan Marijke door hoeveel kinderen in de klas een allergie hebben. 
Voor hen wordt iets anders voorzien in de mand. 
 
6.2 Grootouderfeest 
-er zijn tot nog toe 175 inschrijvingen 
-planning: kinderen hebben 30 acts voor het vrij podium ingeschreven. De audities 
hiervoor lopen. De kleuters en het eerste leerjaar doen klassikaal een act, de oudere 
kinderen zingen samen.  
-Vanuit de ouderraad zijn Ann S, Jim, Pablo, An S, Bart, Evy en Liesbeth aanwezig, Er 
wordt nog een mailtje gestuurd aan de helpende handen en de ouders voor extra hulp. 
Tante Lien vraagt leden van de KVLV 
-Er wordt een A4-tje op de deur gehangen met het bericht dat deuren om 12.45 u open 
gaan. 
-De schoolroute en de boekenbeurs worden onder de aandacht gebracht. 
-Opbouw: Sabien vraagt bij Juul na of de opbouw op maandagavond kan gebeuren. 
 
6.3 Boekenbeurs 
-De opzet is hetzelfde als vorig jaar. De enige verandering is dat er gewerkt wordt met een 
wensenlijstje dat de kinderen kunnen maken tijdens het bezoek met de klas. Vorig jaar 
werden veel gereserveerde boeken niet gekocht. Dat is jammer voor de kinderen die dit 
boek dan niet kunnen kopen. 
-De werklijst gaat rond 
-Vraag aan de leerkrachten is of ze het budget per klas of per leerkracht willen verdelen. 
De leerkrachten laten dit voor 23 november weten.  
 
6.4 Soepmoment 
18 november, zelfde opzet als vorig jaar.  
Els, An en Ann kunnen helpen 
 
6.5 Kerstmarkt 
-De leerkrachten komen volgende week samen, tips zijn welkom. 
-Feedback van vorig jaar: hoewel wandeling al ingekort was, werd deze door sommige 
deelnemers nog te lang bevonden.  
 
Opmerking nav Doodle: maandag 21 november zijn meeste ouderraadleden beschikbaar 
voor de ploegjes rond de activiteiten: kerstmarkt, kwis en brunch worden 
achtereenvolgens besproken.  
 
Voor de kwis is er een aanbod van SOS kinderdorpen. Zij willen voor een kleine bijdrage 
aan hun doel een kwis organiseren.  
 
De Vraag van Jo om voor de kwis en de brunch een tekst aan te leveren voor op de 
website.  
 
 


