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Aanwezigen ouders: Elsie, Christelle, Evelien, Sofie, Anneleen, Karen 

Verontschuldigd: Kurt, Peggy J, Marjolein 

Afwezig: Firdevs, Kristof, Björn, Peggy N, 

Aanwezigen schoolteam: Joeri (enkel wafelfeest, sponsorloop en receptie), Sandra, Kirsten 
 

Feitelijke ouderraad 
 

• Evaluatie carnaval 

Kindercarnaval 

De ouders die hielpen met het maken van de kostuums deden dit met veel plezier en engageren zich 

alvast voor volgend jaar.  Misschien is het wel een idee om al in januari te starten en bijvoorbeeld elke 

woensdagnamiddag samen te komen.  De kostuums waren handig om over de winterjas aan te 

trekken, minder praktisch was om ermee te zitten. Naar ons gevoel mochten er meer oefenmomenten 

geweest zijn voor het dansje en het liedje.  Misschien kan het opgezet worden terwijl de leerlingen ’s 

middags eten in de klas? 

De stoet zelf leek rommelig.  Kunnen we dit oplossen door als volwassenen langs de zijkant te lopen 

en enkel de leerlingen in het midden? Bijkomend de volwassenen heel neutraal verkleden? Misschien 

met linten werken om elke klas te onderscheiden? 

Het circusoptreden werd door iedereen enthousiast onthaald.  

Carnaval op maandag 

De briefing vooraf met Dorien van de lokale politie maakte dat alles vlot verliep. De volgorde 1ste en 

2de graad, dan 3de kk, 2de kk, 1ste kk, peuters, dan 6de lj en 5de lj was goed ifv het tempo. Bijkomend 

zouden we volgend jaar per klas twee leerlingen een bezemsteel kunnen laten dragen. Zo blijft elke 

klas gescheiden. Enige moeilijkheid was dat er ouders waren die hun kinderen uit de groep haalden.  

Dit moet volgend jaar anders gecommuniceerd worden. Ouders mogen komen kijken maar leerlingen 

blijven in de stoet. Ouders die buggy’s van de peuters duwen voorzien we van een fluohesje zodat er 

geen onenigheid kan ontstaan. 

Na de stoet kregen de leerlingen fruitsla van de ouderraad. Delhaize sponsorde dit. Blijkbaar was er 

een misverstand waardoor de werkgroep schoolproject geen andere snacks had voorzien. Van 

Delhaize hadden we ook kleurprenten meegekregen.  Een groepje leerlingen, te moe om nog buiten 

te spelen, heeft zich hier met plezier op gestort. 

We zouden als ouderraad graag op de hoogte zijn wie van het schoolteam in welke werkgroep zit en 

wie voor wat verantwoordelijkheid opneemt. Voor overleg stappen we nu immers telkens naar 

dezelfde leerkrachten, bijvoorbeeld naar juf Lien voor carnaval.  Dit kan naar onze mening niet de 

bedoeling kan zijn. Zo wordt onze aangeboden hulp immers misschien zelfs een extra belasting voor 

de ene leerkracht. 

Tot slot vragen we ons af of er niet teveel geldinzamelingsacties zijn per schooljaar. Dit is geen signaal 

dat we oppikken, enkel een bezorgdheid. 

 

 
 



• Wafelfeest 

De werkplanning wordt overlopen, elke ouder die zijn hulp had aangeboden kreeg via een briefje in de 

boekentas de exacte uren mee. Helpende ouders voorzien we van een schort van de ouderraad. 

Zaterdagvoormiddag om 10u wordt er door de fruitmama’s fruitsla gemaakt (Sofie, Peggy J, Christelle 

en Karen). De school koopt het fruit aan.  

Karen en Christelle verzorgen de tombola. Eén lotje kost 2 EUR, 3 stuks voor 5 EUR. We hebben 

opnieuw 4 manden van Delhaize, 1 van Stravbier en 1 van Bioshop.  Verder 12 troostprijzen. Elk uur 

trekken we het nummer dat bepaalt voor welke prijs we spelen en worden de drie winnende nummers 

getrokken. We roepen de prijzen af met een microfoon. 

 

• Sponsorloop 

De sponsorloop zal doorgaan op vrijdag 8 juni van 13u10 tot 15u30.  Er wordt gelopen in drie groepen: 

eerst de kleuters (voor de school), dan de onderbouw en tot slot de bovenbouw, beide groepen rond 

de school.  Alle ouders worden aangemoedigd om te komen supporteren. Elke leerkracht begeleidt 

zijn eigen klas. Juf Petra zorgt voor de opwarming, meester Joeri geeft het start- en stopsein en deelt 

de medailles uit. De leden van de ouderraad zorgen voor het uitdelen en tellen van de elastiekjes. 

We kiezen er bewust voor elke leerling een medaille te geven onafhankelijk van het aantal gelopen 

toertjes. De trofeeën die we vorig jaar van sport Vlaanderen kregen kunnen voor een andere 

gelegenheid gebruikt worden.  Karen koopt medailles aan bij Hema aan 1,25 EUR / 8 stuks. Anneleen 

gaat op zoek naar elastiekjes. 

We voorzien een water- en fruitstandje op de speelplaats. Dit wordt bemand door leden van de 

ouderraad. We kiezen ervoor om bananen uit te delen. 

Voor het opzetten (12u30-13u) en afbreken (15u30-16u) van het parcours hopen we op hulp van het 

schoolteam te kunnen rekenen. 

Op vrijdag 18 mei wordt de brief en het sponsorformulier aan elke leerling meegegeven. Op maandag 

4 juni worden de sponsorformulieren verzamelt. Op maandag 11 juni wordt het geld opgehaald. Karen 

zorgt in overleg met de directie voor de brieven. 

Karen dient de aanvraag in bij dienst evenementen en vraagt het materiaal aan bij de technische 

dienst.   

 

• Varia 

Vraag aan de directie om de afrekening van de study buddy’s na te kijken aangezien er nog niets op de 

rekening van de ouderraad is toegekomen. 

 

Decretale ouderraad 
 

• Verkeersveiligheid schoolomgeving 

De verkeerscommissie verleende gunstig advies voor zes oversteekplaatsen op de 

Denderhoutembaan. Twee ter hoogte van de Groeneweg, twee aan de Kloostermolenstraat en twee 

aan de Lindendreef.  Om de snelheid in de wijk te beperken komen er twee rijbaankussens in de 

Groeneweg en twee in de Esdoornstraat.  Dit advies wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op 

29/03/2018.  Als alles vlot gaat worden de werken nog voor de zomer uitgevoerd. 



• Opleiding gemachtigd opzichter  

Commissaris Van Holder zal in april of mei een opleiding voorzien. Hij nodigt hiervoor via het 

diensthoofd onderwijs alle lagere scholen in Ninove uit. De opleiding gebeurt op een schooldag van 

16u15 tot 18u30 en omvat theorie en praktijk. Na afloop krijgt elke deelnemer een brevet. Vanuit de 

ouderraad wensen Sofie, Anneleen, Elsie, Christelle, Björn en Karen deel te nemen. 

Vraag aan de directie of de verzekering eventuele schade dekt indien leden van de ouderraad aan de 

slag zijn als gemachtigd opzichter. 

 

• Gebouwen 

De directie wordt op het eerstvolgende College van Burgemeester en Schepenen uitgenodigd om in 

eerste instantie de huisvesting tijdens de bouw te bespreken. 

Het infobord aan de hoofdingang werd opnieuw geplaatst. Om dit voor ouders leesbaar te maken zou 

de schoolpoort ’t ochtends en na school open moeten staan. Karen is bereid ze te openen en te sluiten 

als ze aanwezig is, vraag blijft of dit kan wat toezicht op de speelplaats betreft. 

 

• Receptie communie / lentefeest / andere levensbeschouwingen 

Tot op heden wordt er op school een gratis receptie (voor 6 personen) aangeboden aan zowel de 

communicanten als aan de leerlingen die hun lentefeest houden.  Dit aansluitend op de viering van 

de communicanten. De receptie aansluitend op de viering van het lentefeest is betalend voor elke 

volwassene. 

Misschien is het logischer om de receptie op school enkel voor de communicanten aan te bieden en 

als school bij te dragen in de kosten van de receptie van het lentefeest zodat deze ook gratis kan 

aangeboden worden.  

 

Volgende vergaderingen 
 
di 24/04 (Lieselotte, Silke), di 29/05 ( Lotte, Sofie), di 19/06 (Lien) 


