
Ouderraad 16 mei 2017 verslag 
 

Aanwezige ouders: Elsie, Christelle, Peggy, Evelien, Marjolein, Karen 

Aanwezige schoolteam: Joeri, Lotte, Sofie 

Verontschuldigd: Stephanie 

Afwezig: Kurt, Dorien 

 

• Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Feitelijke vereniging 

• Sponsorloop afgelast 

De argumenten van het schoolteam om het dit schooljaar niet te laten doorgaan zijn terecht. Het 
concept wordt wel weerhouden, we plannen de sponsorloop dan ook volgend schooljaar in. 

Om de betrokkenheid tussen het schoolteam en de ouderraad te vergroten zullen de verslagen van 
de ouderraad vanaf nu telkens – via Joeri - doorgestuurd worden naar het schoolteam. 

• Financiën 

Voorstel jaarplanning geldinzamelingsacties volgend schooljaar: 

Oktober  bloembollenverkoop ouderraad 

December spaghettifestijn schoolteam, aperitief ouderraad 

Maart  waffelfeest schoolteam, tombola ouderraad 

Mei  taartenslag schoolteam 

Juni  sponsorloop ouderraad (vrijdag 15 juni) 

Zo kan de ouderraad zeker zijn engagement waarmaken om het busvervoer van zowel de zee- als de 
musicaklassen te betalen. 

Tutti frutti 

Communicatie nieuwe subsidieregeling: 10 weken volledig gesubsidieerd (20 weken voor scholen 

met hoge ses scores), fruit / groenten EN melk, andere weken zelf bekostigen. 

Omdat we alle leerlingen wekelijks fruit willen aanbieden en het lijkt dat het de meest kansarme 

leerlingen zijn die nu niet deelnemen, zoeken we een manier om geen bijdrage aan ouders te vragen 

voor de weken die niet gesubsidieerd worden. 

Als we uitgaan van 20 weken subsidies, ramen we de kost voor de 20 andere weken - enkel het fruit -

op ongeveer 1400 EUR.  



Een alternatief is om op dinsdag één stuk fruit te laten meebrengen. Leerkrachten kunnen dit per 

klas verzamelen en hun leerlingen aansporen zeker iets mee te brengen. Al het fruit kan door de 

schilouders verwerkt worden tot een fruitsalade voor alle leerlingen op woensdag.  

Ander alternatief is om via de voedseloverschotten van Carrefour of Delhaize te werken. We 

besluiten dit voor de drie weken laatste weken van het schooljaar – welke niet in het Tutti Frutti 

project vallen -te proberen.  

Het Tutti Frutti project adviseert scholen om op de fruitdag geen ander tussendoortje te laten 

meebrengen. Het schoolteam bespreekt dit intern. 

Bloembollen  

We kiezen ervoor om volgend schooljaar met de firma Bloembollen Vanacker in Hulste samen te 
werken. Zij bezorgen ons de folder (met logo school en plaats voor tekstje).  De bestelformulieren 
drukken we zelf af. We verkopen elk pakje aan 6 EUR, het kost ons 3,29 EUR (incl btw).  Voor 
naleveringen wordt er 10 EUR port gerekend.  

Verkoop hapje en drankje tijdens oudercontact lager 

Ikke laat ouders zelf iets maken waarvoor een vrije bijdrage gevraagd wordt (laatste keer opbrengst 
60 EUR).  We zouden ook de ouders één gratis drankje kunnen aanbieden en hen nadien de kans 
geven om tegen betaling nog iets te drinken en eventueel iets te eten (vb croque).  Het sociale aspect 
is hier zeker een toegevoegde waarde. Omdat de oudercontacten op woensdagnamiddag vallen 
(31/01/18 en 27/06/18) zien we dit niet direct haalbaar maar we onthouden het zeker. 

Drinkbussen 

Er werden 30 blauwe drinkbussen met groene dop aangekocht bij Colruyt aan 2,67 EUR / stuk.  We 
vragen na of het een probleem is om er nog ‘veel’ in dezelfde kleur bij te bestellen. Zo zouden we 
ook leerlingen die hun bestaande drinkfles willen vervangen, de kans kunnen geven een nieuwe aan 
3 EUR aan te kopen. 

• Schoolfeest 24/06 

Het schoolfeest wordt dit jaar een wandel-foto-zoektocht van 5,5 km (3 EUR) of 8,5 km (4 EUR).  
Gezinnen kunnen vooraf of de dag zelf inschrijven. Er kan gewandeld worden vanaf 12u30. 
Onderweg worden er twee bevoorradingen georganiseerd. De eerste wordt een fruitstand bemand 
door de ouderraad (diademen, t-shirts KOOGO, kosten voor schoolteam/ voedseloverschotten), de 
tweede (enkel voor 8,5 km) met een drankje en een suikerwafel wordt door het schoolteam bemand.  

Iedereen die ingeschreven is krijgt water en een appel mee voor onderweg.  Bij terugkomst op school 
krijgt elk kind dat gewandeld heeft een ijsje, kan het geschminkt worden en mag het op het 
springkasteel. 

De winnaars van de wandel-foto-zoektocht worden door het schoolteam beloond met een geschenk.  
De leden van de ouderraad willen hiervoor de sponsors van de tombola van het wafelfeest liever niet 
extra aanspreken. 

Vanaf 16u30 is er een free-podium voor leerlingen die wensen.  

Heel de middag is er gelegenheid op school om iets te drinken, frieten en bereidingen van ouders te 
eten.  Oorspronkelijk ging het schoolteam taart en cake aankopen maar omdat enkele ouders het 
vorig jaar jammer vonden dat ze niets konden bereiden, vervangen we de aan te kopen taart en cake 
door eigen bereidingen. 



De oproep voor hulp bij het klaarzetten en opruimen gebeurt door de school via briefjes in de 
boekentas.  Hierop wordt de vraag om iets klaar te maken (zoet of hartig) toegevoegd. Er is geen 
hulp nodig van de ouderraad voor de drank of het frietkraam. 

Als ouderraad willen we ons graag engageren om volgend jaar een alternatief voor het frietkraam te 
voorzien. 

• Onthaaldag 31/08 

De receptie aangeboden door de ouderraad vorig jaar werd gesmaakt door het schoolteam. Zij 
vergaderen eerst verder over dagen / uren. 

Decretale ouderraad 

• Schoolraad 

De nodige handtekeningen werden door Karen gezet, de eerste vergadering zal waarschijnlijk in juni 
plaatsvinden. We gaan nog op zoek naar een afgevaardigde van de lokale gemeenschap.  De opa van 
Ilias en Nissa eventueel, of Daan, de broer van Ferre en Yentl. We bekijken de onverenigbaarheden.  

• Evaluatie 28/04 vrijdag zeepkistenrace (fluorap slotmoment)  

Omdat het niet duidelijk was voor de ouders wat er van hen verwacht werd en voor de leerkrachten 
welke ouders er waren om te helpen, het voorstel om vòòr dergelijke activiteit een briefing te 
houden en om fluo-hesjes “helpende handen” te voorzien. We vragen hiervoor een offerte bij Van 
Impe.  

• Vergaderagenda volgend schooljaar 

Om deze te kunnen vastleggen de vraag aan het schoolteam om indien mogelijk tegen volgende 
vergadering de planning van de personeelsvergaderingen van volgend schooljaar mee te brengen. 

• Infrastructuur 

Een nieuwbouw voor onze school wordt reëel, de schepen heeft zelfs recent een termijn van 4 jaar 
als haalbaar uitgesproken.  De containerklassen werden ondertussen allemaal voorzien van 
‘smartbords’ en internet en, de boekentassenrekken zouden eindelijk klaar zijn. 

De kleuterjuffen installeren nog een steen-speelbak, we overleggen met Lien of hiervoor hulp nodig 
is. In de grote vakantie proberen we enkele klusjesdagen te houden om o.a. het tuinhuis een laag 
verf / vernis te geven. Aandachtspunt om dit dan ook via de website en facebook kenbaar te maken 
zodat het niet telkens dezelfde (gekende) ouders zijn die aangesproken / betrokken worden.  

Volgende vergaderingen 
 

13 juni 

 


