
Ouderraad 1 oktober 2019: verslag 
 

Aanwezige ouders: Firdevs, Elsie, Sofie, Evelien, Kristof, Lot, Dilek, Karen 

Verontschuldigd: Anneleen, Björn, Christelle, Marjolein, Myriam 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Lotte, Steffi 

 

Decretale ouderraad 
 

• Samenstelling ouderraad schooljaar 2018-2019 

Het huishoudelijk reglement wordt meegegeven aan Lot (mama van Fara 1a) en Dilek (mama van Isil 

1b en Erkan 2KK). Eventuele bedenkingen kunnen op de volgende vergadering besproken worden. 

Evelien en Karen blijven respectievelijk penningmeester en voorzitter. 

Het financieel verslag 2018-2019 wordt geagendeerd op de volgende vergadering. Momenteel staat 

er ongeveer 4400,00 EUR op de rekening. 

 

• Gebruik Gimme 

Gimme zal een functionaliteit toevoegen zodat ouders via de tool contact kunnen opnemen met de 

klasleerkracht.  Wanneer dit operationeel zal zijn, kon niet meegedeeld worden. 

Het schoolteam voorziet in een ouderbevraging ter evaluatie. We stellen voor dat de 

klasleerkrachten eerst alle ouders uitnodigen en dan minstens drie maanden te wachten. Mensen 

moeten immers tijd krijgen om iets te leren gebruiken en gewoon te worden.  

Met de ouderraad gebruiken we het kanaal ouderraad om de vergaderingen aan te kondigen en de 

agenda’s en publieke verslagen te delen. Leerkrachten kunnen dit alles dan ook eenvoudig 

consulteren. De interne verslagen worden via mail naar de leden van de ouderraad en het 

secretariaat verstuurd (met vraag verspreiding naar leerkrachten). 

 

• Opvullen drinkbussen toiletten 

Het opvullen van drinkbussen in de toiletten wordt als niet hygiënisch ervaren.  Het alternatief van 

waterreservoirs is duur en er zijn aansluitingen van o.a. elektriciteit nodig. In de nieuwbouw komen 

er overal waterkraantjes met sensoren. Elke klas zal uitgerust worden met een uitgietbak (met 

sensorkraan). 

We zien een oplossing in het voorbehouden van de kranen aan de bestaande uitgietbakken voor het 

vullen van de drinkbussen.  Dit zal aangeduid worden met pictogrammen.  



Karen kreeg ondertussen van Mien (poetsvrouw) de informatie dat de uitgietbakken en bijhorende 

kranen regelmatig in aanraking komen met chemische producten. Het is niet haalbaar deze telkens 

volledig te reinigen zodat ze veilig gebruikt kunnen worden door de leerlingen.  

De pictogrammen worden voorlopig dan ook niet gemaakt. De kostprijs voor een kraan met sensor 

en batterij lijkt minstens 162 EUR in aankoopprijs. We bespreken dit later opnieuw.  

 

• Oog voor lekkers:  

De directie deed de subsidieaanvraag bij het bevoegde departement.  We verwachten eerstdaags 

reactie.  Aansluitend zorgt Karen voor het contract met Geuzenhof. 

Zodra we weten wanneer we met het gesubsidieerde fruit starten, communiceren we dit aan de 

leerkrachten.  Dit i.f.v de start van ‘maandag melkdag’.  

De ouderraad zorgt voor de aankoop van lactose vrij melk, klasleerkrachten vragen na hoeveel 

leerlingen intolerant zijn aan koemelk. 

De twee 1ste leerjaren bezoeken opnieuw het melkveebedrijf Bieënhof.  Karen vroeg de subsidies aan 

van 30,00 EUR per klasgroep, na evaluatie worden die op de schoolrekening gestort. Het 

melkveebedrijf rekent 1,5 EUR per leerling. Cindy (mama van Fleur) en Lot (mama van Fara) 

ondersteunen elk een klasgroep. De melk die we daar cadeau krijgen zal gebruikt worden voor een 

extra ‘maandag melkdag’. 

We vragen de klasleerkrachten om het fruit voor de speeltijd in de klas op te eten en te zorgen dat 

de potjes bij het begin van de speeltijd terug naar de keuken gebracht worden. De schilouders 

kunnen per klas afvinken welke potjes terug komen en mogen de klasleerkrachten indien nodig 

aansporen zich hieraan te houden. 

Wanneer er extra fruit te verdelen is, zorgen we voor een tafeltje op de speelplaats. Zo moeten 

leerlingen niet naar binnen komen en is het voor iedereen duidelijk. 

De nieuwe afspraken, waarbij leerlingen enkel fruit, groenten of een boterham mogen eten tijdens 

de ochtendspeeltijd, worden goed nageleefd.  Er werd wel over het hoofd gezien om yaourt (al dan 

niet gesuikerd) toe te laten of niet. Voor dit schooljaar wordt dit oogluikend toegestaan, naar 

volgend jaar toe dient hierover een standpunt ingenomen te worden. Idealiter lopen regels in dit 

verband ook door over de beide vestigingen van de school. 

We kozen er met de ouderraad voor om een tweedehands vaatwasser aan te kopen aangezien het 

bestaande toestel niet goed meer werkte. Via Sofie konden we er één bemachtigen aan 50,00 EUR.  

Nu blijkt echter dat dit toestel niet goed werkt. 

Na overleg met Mien en Sandra nam Karen contact op met Elkomatic Ninove. Een voorzichtige 

prognose is dat het toestel niet meer opwarmt. Dit type staat bij Elkomatic gekend als een toestel dat 

problemen heeft met het opwarmen en het zou hen sterk verbazen dat de vorige eigenaars hiervan 

niet op de hoogte zouden geweest zijn. 

Bij het gekochte type toestel zit het verwarmingselement gewikkeld om de motor en moet het geheel 

vervangen worden.  Dit zou ons tussen de 250 en 300 EUR kosten maar biedt geen garantie op een 

levensduur van 5 jaar. 



Een nieuw toestel bij Elkomatic kost 700 EUR. Eventueel kunnen we de promoties van december 

afwachten om zo tot een prijs van ongeveer 550 EUR te komen. We bespreken dit opnieuw. 

 

• Evaluatie Strapdag 

Er namen 50 leerlingen deel aan de fietspool wat niet slecht is voor een eerste editie. Het 

schoolteam acht het zinvol om bij een volgende editie een extra verzamelplaats te voorzien aan Ikke 

en om ook een stappool in te richten met als verzamelplaats Nederwijk / Pamelstraat. 

Belangrijk is om erop toe te zien dat alle leerlingen die deelnemen kunnen fietsen en dat (indien 

verplicht) de begeleider aanwezig is. 

Het evenement werd tijdig aangevraagd, desondanks werd de signalisatie niet tijdig geplaatst door 

de stadsdiensten. Dit samen met een tekort aan flyers maakte dat buurtbewoners niet op de hoogte 

waren van het afsluiten van de straten wat de dag zelf spanningen gaf.  

In overleg met wijkagente Dorien werd de Vlierlaan opengesteld voor het verkeer wat de overlast 

verminderde.  

De werkgroep sport en spel koos er bewust voor om leerlingen van het lager enkel een strapbandje 

te geven als ze te voet of met de fiets naar school kwamen.  Wij besluiten echter dat we liever 

zouden zien dat elke leerlinge een strapbandje krijgt.  Niet elk kind kan immers de 

verplaatsingsmethode bepalen en leerlingen die met de bus komen hebben misschien vooraf al een 

stukje gestapt. Omdat heel de dag in het teken van mobiliteit staat vinden we dat het kan om alle 

leerlingen op het einde van de dag een strapbandje te geven. 

Het idee van de werkgroep sport en spel om een winterwandeling te organiseren werd wegens 

tijdgebrek niet besproken. 

 

Feitelijke ouderraad 
 

• Appelverkoop 

Omdat de winstmarge op appels veel groter is dan op peren (aankoopprijs 1,25 EUR / kg), verkopen 

we ook dit jaar enkel appels. 

Op 27/09 gingen de voorverkoopformulieren in de boekentassen van de gezinsoudsten.  

Karen ontvangt op vrijdag 11/10 om 13u alles per klas: kopieën bestellijsten + totaal bedrag. 

Karen bestelt zakjes zodat we porties van 1 kg en 2kg ter plaatse afwegen.  Karen bereidt dit voor op 

basis van de bestellijsten per klas. 

Op di 15/10 gaat het 5de leerjaar appels plukken bij Fruit Billens – Van Laer (Meintjesstraat 5 in 

Gooik). Karen zorgde voor aanvraag MOS pas (gratis vervoer) van De Lijn. Meester Kevin en meester 

Joeri begeleiden de leerlingen, juf Jolien komt in de namiddag langs.  

Sofie, Gilbert (opa April), Bart (papa Rube) en Karen vertrekken rond 9u met de wagen naar Gooik.  

We vragen ook aan Björn of hij kan meegaan. We nemen alle bananendozen die nog op school zijn 

mee. Ter plaatse wegen we alle appels. Indien mogelijk laten we ook de leerlingen helpen. 



Wij zorgen op woe 16/10 voor het juiste aantal zakjes / portie voor elke klas.  We doen dit tijdens of 

aansluitend op het verdelen van het fruit. 

De 3de kk zal op do of vrij appels verkopen in de wijk. Karen bespreekt met juf Nathalie hoeveel kg 

appels ze wil dat we voorzien. We kiezen ervoor om geen verkoop te organiseren tijdens de 

speeltijd. 

De directie bezorgt Karen nog contactgegevens om de pers uit te nodigen: HLN, Ninof Media, Elke 

Meert, Hugo Baeyens. 

 

• Bestelling speelgoed  

Omdat het schoolteam geen budget heeft om extra speelgoed te bestellen wordt gevraagd of wij dit 

willen aankopen. De werkgroep sport en spel bezorgde ons een lijst die we in groep overlopen. 

Zandschuiver, schepwagen en zandtruck voor in stenen bak kleuters. Wij vrezen dat plastiek 

materiaal niet sterk genoeg is en gaan op zoek naar alternatieven (metalen schepjes bijv.).  Stoepkrijt 

voor kleuters en lager vermoeden we goedkoper te kunnen aankopen, hier gaan we naar op zoek.  

De 3 reuzentollen kunnen wel aangekocht worden. De voorgestelde springballen en -dieren vinden 

we duur. Ook hier gaan we op zoek naar een goedkoper alternatief.   

Voor het lager wil de werkgroep extra materiaal voor in de speelgoedwinkel. Hier kunnen sinds dit 

schooljaar leerlingen (beurtrol op klasniveau) speelgoed uitlenen tijdens de middagspeeltijd. 

Wanneer er geen zorg gedragen wordt voor het materiaal wordt de leerling tijdelijk de mogelijkheid 

ontnomen materiaal te ontlenen uit de speelgoedwinkel. De leerlingen van de 3de graad houden de 

winkel open. 

Enkel de elastieken lijken ons in de lijst voor het lager hun prijs waard. We vragen de werkgroep 

eerst na te gaan welk materiaal populair is in de speelgoedwinkel om op basis daarvan de noodzaak 

van extra aankopen te motiveren.  Uiteraard zijn wij bereid om bij te dragen in deze kosten. 

We vragen daarnaast de werkgroep sport en spel om erop toe te zien dat er geen speelgoed achter 

blijft bij de geiten.  Elsie vindt er immers regelmatig ballen. 

 

• Evaluatie onthaalrecepties 

Meer dan de helft van de ouders van kleuters waren aanwezig.  Bij het lager slechts 75 van de 177. 

De uitnodigingen vielen opnieuw te laat in de bus. De directie zal het secretariaat vragen de brieven 

op 30/06 klaar te hebben zodat hij ze zelf half augustus op de post kan doen. 

De vakantieregeling waar ook de activiteiten voor het volgende schooljaar op staan werden voor 

bestaande leerlingen tijdig meegegeven. Ouders van leerlingen die echter doorstromen van Ikke 

naar De Lettertuin, hebben dit overzicht niet ontvangen. Dit gebeurt in de toekomst idealiter wel. 

De receptie zelf koste de ouderraad 113,18 EUR en werd verzorgd door Sofie, Christelle, Elsie en 

Karen. 

Een nadeel was opnieuw dat wij als ouder aansluitend op de receptie naar de klas moesten en dus 

geen tijd hadden om minstens de speelplaats op te ruimen. De directie ziet hier een mogelijkheid 

met het inschakelen van het poetspersoneel. 



Gezien de lage opkomst bij het lager wil het schoolteam volgend jaar het onthaalmoment 

organiseren op maandagavond 3/9.  Bijvoorbeeld 19u 1ste graad, 19u30 3de graad, 20u 2de graad. Dit 

geeft ouders een grotere kans in elke klas van hun kinderen de nodige informatie te vergaren. 

Lot suggereert om de receptie te laten aansluiten op het infomoment en niet vooraf te laten 

doorgaan. Mensen hadden zich gehaast om op tijd te komen en dat bleek dan ‘slechts’ voor een 

receptie te zijn.  Daarnaast ken je als nieuwe ouder, de ouders van de klasgenoten van je kind niet.  

Na het moment in de klas kan je wel samen napraten en verder kennis maken.  We scharen ons 

achter deze argumenten. 

Evelien vernam dat het Hartencollege enthousiast was over de nieuwe formule die ze hadden 

ingevoerd.  Leerlingen en ouders kwamen samen naar het onthaalmoment. Zij informeert hoe dit 

concreet georganiseerd werd. 

 

• Varia 

We herhalen dat er nog 2 bananendozen gevuld met Celebrations chocolade beschikbaar is en 

gebruikt mag worden bij de traktatie van de Sint. 

De directie is volop bezig met de voorbereidingen voor de nieuwbouw en ging samen met enkele 

teamleden op bezoek naar een andere school.  Ze waren zeer enthousiast over het ontwerp en 

hopen dit ook op onze school te kunnen realiseren. 

I.h.k.v de teambuilding op 14/10 is de directie op zoek naar vrouwenfietsen. Evelien en Elsie stellen 

alvast hun fiets ter beschikking. Eventueel kan ook die van Karen gebruikt worden. We adviseren om 

te informeren bij de stad: zeker de sportdienst en de dienst sociale zaken hebben dienstfietsen en 

ook de blue bikes van de stad lijken ons een optie om te gebruiken. 

 

Volgende vergadering 19 november 2019. 


