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Aanwezigen ouders: Kurt, Peggy J, Sofie, Firdevs, Peggy N, Kristof, Anneleen, Karen 

Verontschuldigd: Elsie, Christelle, Evelien, Marjolein 

Afwezig: Björn 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Astrid, Jolien 
 

Feitelijke ouderraad 
 

• Spaghetti en croquefestijn vrijdag 15/12 

Op de werkgroep werd besproken om de kassa ( bemand door schoolteam ) aan de ingang van de tent 

te plaatsen.  Zo kan elke bezoeker onmiddellijk een consumptieblad krijgen waarop ook de dranken 

die wij schenken worden aangeduid. De persoon die de drank brengt is verantwoordelijk voor het 

aanduiden ( lees aanrekenen ). Op het einde van de avond wordt dit blad afgerekend aan de kassa. 

Dankzij een Excel-document kan de omzet van de ouderraad er eenvoudig uitgehaald worden.  Op 

deze manier is het voor de bezoekers één geheel.  

Wij schenken warm gekruid appelsap, glühwein, Slagmulderkerst (blond), La Chouffe N’Ice (amber) en 

Pater Lieven kerst (donker). Als mensen in de aperitieftent andere dranken wensen, halen wij deze aan 

de toog. Omgekeerd, als er in de zaal dranken besteld worden die wij schenken, wordt dit aan ons 

doorgegeven en bezorgen wij deze in de zaal. Er zullen per shift twee mensen de aperitiefstand 

bemannen en er wordt één iemand voorzien om voor de tent dranken aan de toog te halen en om 

voor de zaal dranken die wij schenken te brengen. 

De afwas van de dranken die wij schenken gebeurt achter de schermen. Per shift is er telkens één 

iemand die zorgt voor de aan – en afvoer van glazen van en naar de tent. Daarnaast kan deze persoon 

helpen bij de afwas vanuit de zaal. 

La Chouffe en Pater Lieven, inclusief glazen, wordt door de school opgenomen in de bestelling bij 

Stravbier.  Karen zorgt voor alle andere dranken en hapjes.  

Firdevs zorgt voor de warmteblazer inclusief brandstof. De kost wordt doorgegeven aan de ouderraad. 

Marjolein heeft nog geen nieuws rond de vuren en potten. 

• Oog voor lekkers 

De Geuzenhof levert tot eind april elke week fruit op school.  De kost hiervan wordt volledig gedekt 

door de subsidies.  Vanaf mei werken we opnieuw samen met Carrefour. 

Carrefour sponsort clementines voor de Sint, Karen haalt ze op donderdag 30/11 op. Ze worden achter 

de schermen per klas klaargezet door Sofie en Peggy J. zodat één van de Pieten ze in de klassen kan 

uitdelen. 

• Study Buddy’s 

Papa Björn (Vinck) heeft het exemplaar van Peggy N mee voor verbetering.  We besluiten hem te 

vragen om ze samen met het 5de en 6de leerjaar te maken. 
 

Decretale ouderraad 
 

• Voorleesweek 



Uiteraard vinden we het fijn dat het voor dit jaar voorleespapa’s geworden zijn.  We zijn benieuwd 

hoeveel respons er gekomen is. 

• Pilootproject onderwijs  

De directie had samen met de zorgleerkrachten en de schoolopbouwwerker overleg met de mensen 

van vzw Pin. Van de 15 gezinnen die de school had geselecteerd heeft Sandra (neemt rol toeleider 

tijdelijk op) er slechts 5 kunnen zien. Verschillende ouders kwamen niet opdagen op de gemaakte 

afspraak, ondanks een herinnering via sms. De directie heeft geadviseerd om te overwegen om als 

toeleider huisbezoeken in te plannen. 

De nieuwe toeleider (tewerkgesteld via art.60) start in december. Zij zal bekend gemaakt worden aan 

alle ouders via een briefje met foto en zal vaak aanwezig zijn aan de schoolpoort en op activiteiten van 

de school. Hopelijk kan de nieuwe toeleider haar rol als brugfiguur op deze manier waarmaken. 

Een van de pijlers van het pilootproject zijn de oudergroepen. De school heeft hiervoor o.a. op 

woensdagvoormiddag en op vrijdag vanaf 14u een lokaal beschikbaar. Toeleiden naar de schilouders 

of bijvoorbeeld het opzetten van een tijdelijke groep die kostuums voor carnaval maakt en het 

uitnodigen van ouders op een toonmoment/wedstrijd, behoren tot de mogelijkheden. 

De schilouders kregen alvast 10 tips rond mondeling taalgebruik om de schiltijd te benutten als 

oefenmomenten Nederlands.  We zullen deze trachten toe te passen maar kunnen voor extra advies 

terecht bij Rachida (vzw Pin). 

• Activiteiten op school na schooltijd 

De verzekering lijkt in eerste instantie in orde.  Evelien is bereid de kleine lettertjes nog uit te pluizen. 

Activiteiten waar aan gedacht worden zijn een voetbaltoernooi, dans, touwspringen, knutselen, 

schaken.  Vragen die rijzen zijn wat met leerlingen die de bus nemen, wat met leerlingen die anders in 

de opvang blijven en die kost ook betalen, vragen we een bijdrage voor de activiteit, wanneer plannen 

we het in, … 

De directie polst naar de mening van de leerkrachten op de eerstvolgende personeelsvergadering. 

• Bouw nieuwe school 

De kluster Gent waar onze school heeft kunnen aansluiten, telt vier projecten.  Eén project in Gent zal 

als pilootproject fungeren, deze school zal ook als eerste gebouwd worden. Nadien kunnen de drie 

anderen projecten gelijktijdig lopen. 

Tegen het voorjaar moet de gedetailleerde omschrijving rond zijn. Wanneer dit goedgekeurd wordt 

kunnen de aanbestedingsprocedures starten. Vermoedelijk kan de hele nieuwbouw tegen het 

schooljaar 2022-2023 gerealiseerd zijn. 

Er werd een aanvraag ingediend voor 4 kleuterklassen en 8 lokalen voor het lager onderwijs. Er bestaat 

echter een mogelijkheid om op basis van demografische gegevens en gegevens van andere scholen, 

de noodzaak aan te tonen van 12 ipv 8 klassen voor het lager. Ann De Schrijver (dienst patrimonium) 

tracht deze wijziging, welke een verhoging van het budget tot gevolg heeft, te realiseren. 

• Schoolbus 

De problemen met de schoolbus stapelen zich op. De directie en het stadsbestuur doen al het 

mogelijke om onder het contract uit te komen.  De dienstverlening wordt immers niet gegarandeerd.  

 

Volgende vergaderingen 
 



Telkens om 20u op school: do 14/12 (Astrid, Tiemen), di 30/01 (Stephanie), di 30/3 (Sandra, Kirsten), 
di 24/04 (Lieselotte, Silke), di 29/05( Lotte, Sofie), di 19/06 (Lien) 


