
Ouderraad 21 februari 2017 verslag 
 

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

Aanwezige schoolteam: Joeri, Nathalie, Silke 

Verontschuldigd: Kurt, Dorien 

Decretale ouderraad 
 

• Website 

De nieuwe foto voor op de website wordt genomen. De afwezigen worden met naam vermeld. Voor 

de teksten is het wachten op het fiat van de schepen.  

• Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag wordt goedgekeurd.  Voor de verkorte versie van het verslag (website en infobord) moet 

niet gewacht worden tot goedkeuring van het verslag op de volgende vergadering.  

• Schoolraad, afgevaardigde ouderraad 1 april 2017 

Er wordt één schoolraad opgericht voor de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen en voor de 

Stedelijke Basisschool Denderwindeke samen: 

- Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen, Parklaan 11, 9400 Ninove, administratieve 

vestigingsplaats en vestigingsplaats Seringenstraat 22, 9400 Ninove 

-Stedelijke Basisschool Denderwindeke, Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke, 

administratieve vestigingsplaats. 

Tot hiertoe nam Marjolein deze taak op zich. Zij is bereid dit verder te doen maar ook Karen stelt zich 
kandidaat.  De groep is akkoord met beide kandidaten. Karen laat de keuze aan Marjolein, zij besluit 
dat Karen haar zal opvolgen. 
 

• veiligheid schoolomgeving 
 

Ter voorbereiding van een overleg met de schepen van mobiliteit had Karen overleg met Liesje 
Schockaert (politie Ninove). Zij bespraken onderstaande: 

-  belang kennisgeving school bij inrijden wijk van op de Aalstersesteenweg en Denderhoutembaan 

-  zebrapaden: 4 kruispunt Esdoornlaan - Groeneweg, 1 ter hoogte van kleuteruitgang, 1 kruispunt 
Groeneweg - Denderhoutembaan 

-  parkeerplaatsen Esdoornstraat met bord max 15 min parkeren (de optie van een kiss en ride zone 
zag Karen niet zitten - omdat de kinderen dan alleen moeten uitstappen) 

-  schoolbus mag niet op zebrapad stoppen om kinderen te laten uitstappen 

-  mogelijkheid betrekken van seingevers school 



-  mogelijkheid sensibiliseringscampagne vanuit school iswm de politie om zoveel mogelijk te voet of 
met de fiets naar school te komen (er zijn gezinnen uit de wijk die met de auto komen) - dit kadert 
ook in het gezondheidsbeleid thema beweging 

Liesje Schockaert heeft een dossier ingediend bij de verkeerscommissie (vermoedelijk met 
bovenstaande suggesties), afhankelijk van het advies daar, kan het besproken worden op het College 
van Burgemeester en Schepenen.  Liesje Schockaert zal Karen op de hoogte brengen zodra zij nieuws 
ontvangt. 

De school vraagt of seingevers kinderen mogen begeleiden in het oversteken op plaatsen waar geen 

zebrapad is.  Concreet gaat het over de kleuteruitgang. Karen vraagt dit na bij Liesje Schockaert. 

• infobord (voorstel lijst jaarthema afvinken) 

De school zal hier werk van maken. 

• knuffelzone + openen schoolpoort tot belsignaal 

Het openzetten van de schoolpoort vanaf 8u45 tot aan het belsignaal en het aanmoedigen van het 

gebruiken van de knuffelzone wordt zeer positief ervaren. De ideale situatie is wanneer de directie er 

kan staan om iedereen te verwelkomen. 

• geschenken vaderdag / moederdag 
 

Gezien de veel nieuw samengestelde gezinnen op onze school kan het probleem zich voordoen dat 
er geen geschenken gemaakt worden voor de plusmama of – papa. De school ziet het niet direct 
haalbaar om extra geschenken te laten maken, zowel qua kostprijs voor het materiaal als wat de 
tijdsinvestering voor de betreffende leerling betreft.    
 

Feitelijke vereniging 
 

• Lijst leden: contactgegevens intern 

De gegevens worden aangevuld en naar alle leden verstuurd. 

• Financiën 

Nav de vraag van de kleuterjuffen om 200 eur te sponsoren voor kindercarnaval, maken we een 

overzicht van onze inkomsten en uitgaven op jaarbasis. 

Inkomsten:  1400  aperitief   300 eur 

    bloembollen   700 eur 

    tombola   400 eur 

    sponsorloop   ?  

Uitgaven: 1150  receptie onthaaldag  100 eur ( zal duurder worden ) 

dag van de lk   50 eur 

bus zeeklassen   500 eur (1000 om de twee jaar) 

    drinkbussen   200 eur (6 eur x 30 lln) 



We besluiten de drinkbussen verder te zetten maar wel op zoek te gaan naar betere. We voorzien 5 

eur als aankoopprijs per drinkbus. 

    traktatie carnaval  100 eur 

    tutti frutti   200 eur 

30 weken 9 EUR/ kind, 10 weken niet gedekt 0,9/ kind, de subsidies zouden opgetrokken worden tot 

40 weken voor scholen met hoge ses scores.  We wachten de communicatie in dit verband af (april). 

We bekijken ook hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle leerlingen kunnen deelnemen.  De indruk 

vanuit de school is immers dat het de meest kansarme kinderen zijn die nu niet mee doen. 

Stand rekening 1300 eur 
 
We vinden dat geld van de ouderraad ten goede moet komen aan alle leerlingen.  Het gevraagde 
geld zal gebruikt worden voor de aankoop van een muziekinstallatie.  Deze komt van pas tijdens de 
stoet maar eveneens voor het oefenen van dansjes e.d.  We besluiten de gevraagde 200 eur te 
sponsoren. 
 

• sponsorloop 
 
Er wordt besloten dat de ouderraad deze actie zal trekken. Als datum wordt 21 april voorgesteld. 
Karen zoekt dit verder uit. 

• 04/03 kindercarnaval  

Karen zorgt ervoor dat het materiaal van de Revue terug op school geraakt en indien nodig zijn er 
ouders aanwezig om te helpen met omkleden en begeleiden van de stoet. 

• 06/03 carnaval op school  

De ouderraad trakteert met pannenkoeken op basis van speltmeel en boekweit.  Er wordt beslist 400 
pannenkoeken te bakken en chocomelk en fruitsap aan te bieden. 

• 24-25/03 wafelfeest  

Karen vraagt bij iedereen na wanneer ze kunnen komen helpen en bezorgt dit aan Sandra.  Er wordt 
voorgesteld ook samen te werken met de leerlingenraad. 

Volgende vergaderingen 
 

14 maart, 18 april, 16 mei en 13 juni 


