
Verslag ouderraad 28 september 2021 
 

Aanwezige ouders: Elsie, Frederick, Lot, Vera, Daphne, Karen 

Verontschuldigd: Anneleen 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Nathalie, Els 

 

• Samenstelling ouderraad schooljaar 2021-2022 
 
We mogen twee nieuwe ouders verwelkomen: Vera, mama van Anouk en Daphne, mama van Victor 
en Helena. Evelien, Firdevs en Christelle hebben geen kinderen meer op school en kunnen dus ook 
geen deel meer uitmaken van de ouderraad. We hebben enkele extra helpende handen dit jaar.  Een 
overzicht in bijlage. 
 
We stellen vandaag zowel de decretale als de feitelijke ouderraad opnieuw samen. Het verschil tussen 
beiden betreft bevoegdheden vanuit het participatiedecreet en de mogelijkheid om fondsen te 
werven.   
 
De huishoudelijke reglementen werden toegevoegd aan de uitnodiging van deze vergadering. De 
belangrijkste punten betreffen dat:   

• we vertrekken vanuit een actieve vertegenwoordiging van alle ouders en kinderen en niet 
vanuit een persoonlijk belang als ouder m.b.t. het eigen kind;  

• alles gebeurt op een constructieve en oplossingsgerichte wijze, vanuit een positieve 
benadering;  

• we als ouderraad communiceren naar alle ouders, we altijd advies kunnen uitbrengen aan het 
schoolbestuur,  we het schoolteam ondersteunen bij de organisatie van activiteiten en het 
schoolgebeuren en we zelf eveneens activiteiten kunnen organiseren. 

 

In het huishoudelijk reglement van de decretale ouderraad staat onder 3.3. “De ouderraad wordt om 

de vier jaar opnieuw samengesteld.”. Dit wijzigden we vorig jaar – conform het reglement van de 

feitelijke ouderraad – naar “De ouderraad wordt elk schooljaar opnieuw samengesteld.” Dit moet 

echter nog aangepast worden in het document zelf. 

Er zijn geen verdere opmerkingen over de reglementen. 
 
Karen blijft dit jaar nog voorzitter maar hoopt – ondanks dat ze zich dan ook nog wil engageren - 
volgend jaar vervangen te worden zodat alles vlot verder kan lopen. 
 
Frederick is bereid de rol van secretaris op zich te nemen en spreekt af met Karen om alle documenten 
en procedures te overlopen. Er wordt alvast luidop nagedacht over een online – door iedereen 
raadpleegbaar – platform voor alle documenten en verslagen. Voor het plaatsen van gegevens op de 
website kunnen we via  ict@sbsninove.be terecht bij Silvie Heymans, de ICT verantwoordelijke voor 
de scholengemeenschap.  
 
We vinden voorlopig geen kandidaat om penningmeester te worden. Daphne is misschien wel 
geïnteresseerd maar we botsen op de verplichting om minstens één jaar lid te zijn van de ouderraad 
vooraleer deze functie opgenomen kan worden.  

mailto:ict@sbsninove.be


• Vergaderkalender 
 
Rekening houdend met de data van de activiteiten zullen we dit schooljaar samenkomen, telkens om 
19u op school op: 
 
Di 16/11/’21 → ifv afhaalfestijn wafels (wafelbak) 26 en 27/11/’21 

Di 11/01/’22 → Tussentijds 

Di 15/02/’22 → Carnaval op 07/03/’22 

Di 15/03/’22 → Afhaalfestijn op 25 en 26/03/’22 

Di 17/05/’22 → Sponsorloop op 03/06/’22, fietspool 

Di 14/06/’22 → Schoolfeest op 25/06/’22 

 

Decretale ouderraad 
 

• Geplande activiteiten schoolteam  
 
Aangezien de afhaalfestijnen vorig jaar een mooie winst genereerden en het huidige gebouw sowieso 
te klein is om eetfestijnen te organiseren, besliste het schoolteam om deze formule zeker tot het in 
gebruik nemen van de nieuwbouw te blijven hanteren. 
 
Het afhaalfestijn wafels staat geprikt op vrijdag 26 en zaterdag 27 november.  Vooral op vrijdag hoopt 
het schoolteam op zoveel mogelijke helpende handen om wafels te bakken. 
 
Carnaval zal doorgaan op maandag 7 maart. 
 
Op 25 en 26 maart volgt opnieuw een afhaalfestijn. 
 
Het schoolfeest zal doorgaan op zaterdag 25 juni 2022. 
 
 

• Oog voor lekkers 
 

De subsidies voor melk en fruit werden aangevraagd, na goedkeuring kan het contract met de 
leverancier opgesteld worden.  Vorig jaar moesten we in de helft van het schooljaar op zoek naar een 
nieuwe leverancier.  Voor fruit vonden we deze, voor melk was dit toen niet nodig omdat we nog 
voldoende voorraad hadden.  Karen informeert bij Bieënhof of zij willen instappen in het systeem van 
Oog voor Lekkers. 
 
Afhankelijk van het aantal schilouders overwegen we om na de – veronderstelde – 20 weken subsidies, 
opnieuw de vraag te stellen aan Carrefour i.f.v. het verkrijgen van fruitoverschotten. 
 
 
 
 



• Varia 
 

De lokalisatie en nieuwbouw 

De tijdelijke verhuis van de bovenbouw die voorzien was na de herfstvakantie wordt verschoven naar 

begin januari.  Er is immers recent vastgesteld dat er een plateau gegoten moet worden om verzaking 

van de containers tegen te gaan.  Ook andere technische noodzakelijkheden moeten nog in orde 

gebracht worden.  Er zou eventueel enkele weken vroeger verhuisd kunnen worden maar het is niet 

haalbaar voor de betrokken klasleerkrachten om in één weekend èn te verhuizen èn ouders en 

leerlingen de kans te geven de nieuwe locatie te bezichtigen.  

GFT binnenhalen  

De geledigde GFT container(s) aan de schoolpoort zorgen voor reukhinder, vandaar de vraag om deze 

telkens zo snel mogelijk binnen te halen.  De directie vermoed dat op het moment dat de containers 

geledigd worden, het poetspersoneel reeds naar huis is en er m.a.w. minstens één 

schoolpoortmoment over gaat.  Hij zal dan ook vragen om de containers verder weg van de 

schoolpoort te plaatsen. 

 

Feitelijke ouderraad 
 

• Overzicht financiën  
 

schooljaar 
2019-2020      kosten inkomsten -938,40 

            

1901 1/09/2019 onthaalrecepties 113,18 0,00 -113,18 

1902 6/09/2019 drinkbussen carrefour 30,51 0,00 -30,51 

1903 6/09/2019 drinkbussen dreamland 131,60 0,00 -131,60 

1904 16/10/2019 appelverkoop 586,92 1 571,00 984,08 

1905 16/10/2019 belettering drinkbussen 20,00 0,00 -20,00 

1906 23/10/2019 speelgoed kleuters van der schueren 45,90 0,00 -45,90 

1907 25/10/2019 vaatwasser 434,00 0,00 -434,00 

1908 5/11/2019 obelink drinkbussen 74,50 0,00 -74,50 

1909 16/11/2019 lamineer sport en spel 4,05 0,00 -4,05 

1910 26/11/2019 fruitkommetjes 10,32 0,00 -10,32 

1911 29/11/2019 speelgoed sport en spel 303,46 0,00 -303,46 

1912 29/11/2019 schepjes juf stephanie 0,00 0,00 0,00 

1913 29/11/2019 cash ontvangen vervanging drinkbussen 0,00 6,00 6,00 

1914 29/11/2019 speelgoed winkel  156,10 0,00 -156,10 

1915 2/12/2019 drinkbussen 101,99 0,00 -101,99 

1916 1/10/2019 cash 1ste vaatwasser 50,00 0,00 -50,00 

1917 7/12/2019 schabben berging melk 67,51 0,00 -67,51 

1918 4/01/2020 bankkosten 44,30 0,00 -44,30 

1919 8/02/2020 tombola spaghettifestijn 8,00 993,00 985,00 

1920 17/02/2020 speelgoed uitleen 309,75 0,00 -309,75 



1921 26/02/2020 herstelling studybuddies 54,51 0,00 -54,51 

1922 27/04/2020 Krullenbol * 961,80 0,00 -961,80 

            

schooljaar 
2020-2021         -800,50 

            

2001 9/10/2020 appelverkoop 482,10 1372,50 890,40 

2002 23/11/2020 bus zeeklassen 1547,60 0,00 -1547,60 

2003 23/11/2020 drinkbussen 99,00 0,00 -99,00 

2004 4/01/2021 bankkosten 44,30 0,00 -44,30 

2005 01/07/2021 Kostenafrekening 0,00 22,00 22,00 

2006 02/08/2021 Kostenafrekening 4,50 0,00 -4,50 

      

schooljaar 
2021-2022     -95,77 

      

2101 01/09/2021 Kostenafrekening 4,50 0,00 -4,50 

2102 06/09/2021 Drinkbussen + belettering 91,27 0,00 -91,27 

      

 
De afgelopen twee schooljaren eindigden we met verlies.  Dit wegens het mislopen van de inkomsten 
van de sponsorloop. We bouwden gelukkig reserves op: op heden staat er 3251,58 EUR op de rekening 
van de ouderraad. 
 
Aangezien de bankkosten als aanzienlijk beschouwd worden informeert Lot naar goedkopere 
dienstverleners. 
 
De ouderraad organiseert in een normaal schooljaar twee geldinzamelingsacties: in oktober een 

appelverkoop en in juni een sponsorloop. Daarnaast halen we inkomsten uit tombola’s op de 

eetfestijnen.  Tombola’s zullen echter ook dit schooljaar niet doorgaan aangezien het schoolteam kiest 

voor afhaalfestijnen.  

Als vaste uitgaven hebben we jaarlijks de kostprijs voor drinkbussen, de bus voor de meerdaagse 

uitstap, de onthaalreceptie en de bijdrage in de receptiekosten van communie en lentefeest. 

Voorlopig is voor dit schooljaar enkel de kost voor de onthaalreceptie weggevallen. 

Twee jaar geleden spraken we af om naast de vaste uitgaven, jaarlijks 25% van ons resultaat te 

besteden aan didactisch materiaal – bepaald door het schoolteam en de andere 25% te gebruiken als 

buffer. Hoeveel buffer de ouderraad nodig heeft en wat met het eventuele saldo gebeurt, werd nog 

niet bepaald. 

 
 

• Appelpluk en -verkoop  Fruit Billens – Van Laer, Meintjesstraat 5, 1755 Gooik 
 
Tegen eind deze week gaan de brieven in de boekentassen van de gezinsoudsten (opgesplitst in drie 
groepen), op vrijdag 15 oktober worden alle bestellingen samen gevoegd en geeft Karen dit door aan 
het fruitbedrijf, maandag 18 oktober gaan de twee klassen van het 5de leerjaar op bedrijfsbezoek bij 
het fruitbedrijf en plukken ze de in voorverkoop verkochte appels.  Er zal in kleine groepjes geplukt 
worden en we zullen de leerlingen zo veel mogelijk betrekken bij het wegen en verpakken van de 



appels.  Op dinsdag 19 oktober worden de appels – na controle door de klasleerkrachten - 
meegegeven aan de leerlingen. 
 
Joeri rijdt met een aanhangwagen en is heel de dag aanwezig.  Frederick zal tegen 12u15 ter plaatse 
zijn – eveneens met een aanhangwagen - en vertrekt ten laatste om 15u naar school. 
Karen en Elsie zijn heel de dag ter plaatse.  Karen informeert nog naar mogelijke extra ondersteuning. 
 
Op zoek naar efficiëntere manieren om alles vlot te laten verlopen bespreken we uitgebreid de 
gehanteerde werkwijze en besluiten we heden geen wijzigingen door te voeren.  Enige aandachtspunt 
blijft om ook mensen te voorzien om op school de zakken per klas op zijn plaats te krijgen.  Vera 
informeert hiervoor alvast bij haar echtgenoot Wim.  Zij brengt ook nog een 10-tal grote zakken met 
ruiten mee en zorgt voor zakjes om de appels in te verpakken, rekening houdend met het gewicht van 
2kg appels.  Karen bezorgt haar de gebruikte aantallen van vorig jaar en voorziet haar grote 
tuinzakken. 
 
Voor Juf Nathalie en alle leerlingen van de 3de kleuterklas mogen we alvast 50kg appels in zakjes van 
1 kg voorzien voor een huis aan huis verkoop in de wijk. 
 
Karen verwittigt de lokale media. 
 
 

• Oog voor lekkers 
 
Juf Nathalie heeft het beletteren van de drinkbussen overgenomen van juf Astrid en krijgt ook de 
lijsten van nieuwe leerlingen rechtstreeks van Evelien.  Net zoals vorig jaar hebben de leerlingen die 
van Ikke overgekomen zijn in eerste instantie geen drinkbus gekregen aangezien deze voor de school 
niet als “nieuw” in het systeem staan.  Karen probeert hier in augustus mee aan te denken zodat dit 
voorkomen kan worden. 
 
Op zoek naar extra drinkbussen – liefst deze van Sistema wegens goede kwaliteit – stelt Frederick een 
mailtje op om door te sturen naar groothandelaars/de firma Sistema zelf.  Dit in de hoop een korting 
op volume te verkrijgen. 
 
Aangezien het leerlingenaantal systematisch stijgt kijkt Elsie na of er nog voldoende potjes 
beschikbaar zijn voor de fruitbedeling op woensdag.  Momenteel telt de school 78 kleuters en 205 
kinderen in het lager onderwijs, samen 283. 
 
 

• Sponsorloop vrijdag 03/06 
 
De sponsorloop die wij organiseren staat geprikt op vrijdag 3 juni.  Ook deze datum alvast blokkeren 
om te helpen zou fijn zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Varia 
 

Garageverkoop in de wijk 

Eind mei 2022 organiseren enkele buurtbewoners waaronder Alexandra (mama van Brandon) en Elsie, 

ondersteunt door Ninove Welzijn, een garageverkoop in de wijk. 

Elsie stelt voor om met de ouderraad op de speelplaats de mensen een hapje en een drankje aan te 

bieden.  Dit zou enigszins onze inkomsten die we mislopen door de afhaalformules van de eetfestijnen 

kunnen compenseren.  We zien hierin zeker een fijne opportuniteit. 

Elsie dacht aan het openstellen van de grote speelplaats maar rekening houdend met de huizen in de 

wijk lijkt ons de kleuterspeelplaats een logischere keuze.  Ook het gebruik van de toiletten lijkt haar 

aangewezen. Sowieso lijkt het ons verstandig hiervoor een afzonderlijke toelating te vragen aan het 

schoolbestuur via een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. De idealen en 

mogelijkheden worden verder afgetoetst en later verder besproken. 

 

 

 

 

 


