
Ouderraad 14 maart 2019: verslag 
 

Aanwezige ouders: Myriam, Kristof, Sofie, Firdevs, Karen 

Verontschuldigd: Elsie, Christelle, Evelien, Anneleen, Ilse, Björn, Marjolein 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Els, Karolien 

Feitelijke ouderraad 
 

• Wafelfeest 22 en 23 maart 

De toog komt in de leraarskamer, wafels worden gebakken onder het afdak van de kleuters (met zeil 

langs zijkant), de klas van juf Astrid kan ook gebruikt worden voor eters, de afwas blijft in de keuken. 

De stand van het ijs en mikado wordt bemand door de schoolfamilie van meester Joeri. 

Er wordt geen wafel met vers fruit voorzien aangezien dit zo goed als geen succes kende. Er hoeft dan 

ook geen fruit gesneden te worden op zaterdagvoormiddag. 

Juf Sandra zorgt voor een extra wasbak die hopelijk in de keuken past, de koel- en vrieskast gaan er 

even uit. 

De manden voor de tombola zijn aangevraagd bij Delhaize en Stravbier. Ook de flessen wijn (bureel 

directie) kunnen dienst doen als hoofdprijs. Juf Sandra zorgt voor zes troostprijzen van bij Muylaert, 

juf Astrid vraagt na bij Van Der Bracht.  

Juf Els vraagt aan juf Petra om de box op school te laten zodra deze gebruikt kan worden voor de 

tombola.  De microfoon ligt ofwel in het bureel van de directie ofwel op het secretariaat. 

Er zal slechts 40l melk van “Oog voor lekkers” over zijn die gebruikt kan worden voor het wafelfeest. 

De werkgroep koopt 4kg paaseitjes aan om weg te geven bij de tombola. Wij betalen die terug met de 

inkomsten van de tombola.  Karen zorgt voor bonnetjes. 

De werkplanning wordt opgemaakt door juf Sandra en uitgehangen.  Karen volgt mee op en probeert 

aan te vullen met leden van de ouderraad. 

 

• Sponsorloop vrijdag 7/6 13u10-15u30 

We verplaatsen het parcours van de kleuters naar de Wijngaardlaan en dit van de leerlingen lager naar 

Groeneweg – Vlierlaan – Wijngaardlaan.  We dienen een aanvraag in bij dienst evenementen waarbij 

ook de Esdoornstraat tot aan de Seringenstraat verkeersvrij gemaakt wordt.  

We vragen het schoolteam naar de mogelijkheden die zij zien om te komen supporteren voor andere 

klassen en om de hele namiddag in het teken van sport te zetten. Ook input over het tijdsverloop o.a. 

over wanneer de medailles best uitgedeeld worden door de directie is welkom. 

We stellen voor dat het tellen van de elastiekjes en het invullen van de sponsorformulieren per klas 

gebeurt onder begeleiding van de klasleerkracht. De ouderraad krijgt liefst enkel per klas een lijst 

inclusief het totaal bedrag. De sponsorformulieren kunnen op deze manier bij de klasleerkrachten en 

leerlingen blijven. 

Karen herwerkt de brieven voor de ouders (incl. plannetje) en de diploma’s. Deze laatste worden eerst 

door de directie ondertekend en nadien per klas uitgeprint / gekopieerd. 



We zorgen voor flyers voor de betrokken buurtbewoners, medailles, afbakeningslint (Brantano) en 

zoeken sponsoring voor bananen. Elastiekjes zijn nog voldoende aanwezig. We nodigen zeker ook de 

lokale pers en Hugo Baeyens uit. 

 

Decretale ouderraad 
 

• Carnaval 2019 

Op woensdag 13, 20 en 27 februari werd er in de namiddag onder begeleiding van de werkgroep 

gewerkt aan de kostuums. We nodigden hier alle ouders op uit. De respons was ontgoochelend: slechts 

zeven mensen zijn komen helpen, samen met Christelle en haar gezin, Sofie en Karen. We hadden dan 

ook alle ingeplande tijd meer dan nodig en de leden van de werkgroep en andere klasleerkrachten 

moesten nog voor- en na verder werken aan de kostuums. 

Kristof, Christelle, Yves, Sofie, Karen, Kjell, Bryan, Branco en Brandon liepen mee op kindercarnaval 

9/3. Ilse en Firdevs konden er uiteindelijk niet bij zijn. We lukten erin een kostuum in elkaar te steken 

dat paste bij dit van de leerkrachten, zonder materiaal te moeten aankopen.  

Het idee om met een veiligheidslint de groep te omringen werkte niet. Toeschouwers respecteerden 

het niet, het lint brak af of sleepte op de grond. 

We gaan er om diverse redenen (hoeveelheid werk, kostprijs, verantwoordelijkheid leerkrachten, 

initieel bedoelt om leerlingen te werven, ...) vanuit dat het schoolteam niet meer gemotiveerd is om 

in de toekomst deel te nemen aan kindercarnaval. 

Een mogelijk alternatief is om carnaval op maandag meer uit te werken met als hoofddoelen de 

carnavalstraditie verder te zetten en alle leerlingen te betrekken. De directie ziet mogelijkheden om 

de MUZO uren in te vullen met het thema carnaval en klasoverschrijdend te werken aan een liedje, de 

kostuums, een dansje, … Uiteraard is dit aan het schoolteam om verder te bespreken. De ouderraad is 

alvast bereid om het schoolteam hierbij te ondersteunen / te helpen bij de praktische uitwerking. 

Carnaval op maandag 11/3 verliep vlot. We hadden twee begeleiders van de politie, de narren en Björn 

Vinck met volgwagen, die samen onze veiligheid garandeerden. Er waren voldoende ouders om 

buggy’s te duwen en het tempo werd aangepast aan de kleinste stappers. We verlengden onze optocht 

met een extra slalom in de wijk voor de buurtbewoners. De ouderraad kreeg bananen gesponsord van 

Carrefour en we deelden ook melk uit van Oog voor lekkers. De Narren zorgden ook nog voor een 

traktatie van chips en snoep.  

We vragen de werkgroep om bij de aanvraag voor volgend schooljaar het belang van twee begeleiders 

te benadrukken en de uitbreiding van de route in de wijk. 

 

• Oog voor lekkers 

We hebben enkele nieuwe ouders kunnen werven om op woensdag te helpen dankzij het briefje in de 

boekentas en dit loopt vlot.  Karen informeert bij hen of zij zich ook na de paasvakantie willen 

engageren.  Indien nodig gaat er opnieuw een briefje naar de gezinsoudsten voor de laatste periode.  

Karen informeert bij de Geuzenhof of hun facturen ondertussen betaald werden zo niet neemt de 

directie dit op met de stadsdiensten. Vanaf dinsdag 2 april mogen we opnieuw voedseloverschotten 

ophalen bij Carrefour. Vanaf dan hebben we immers geen subsidies meer. 

We zorgen er vanaf volgende week voor dat klassen die gaan zwemmen vooraf hun fruit kunnen eten. 

Aangezien 1a en 2a altijd eerst vertrekken, bedienen we hen vanaf nu eerst. 



De melk op maandag begint vlot te lopen.  Wel moeten we erop toezien de bekers grondig na te 

spoelen want het minste beetje melk zorgt voor onaangename gevolgen. 

 

• Sportsnack  

Aangezien er dit schooljaar geen fietspool komt probeert Karen met de Sportdienst af te spreken de 

data te wijzigen naar 23/4, 30/4, 7/5 en 14/5.  Karen informeert de betrokken klasleerkrachten.  

 

• Laarzen  

Voor de laarzen werden nieuwe zakken aangekocht bij Ikea waardoor elke klas de laarzen nu na elke 

speeltijd mee naar binnen kan nemen. We stellen voor de laarzen bij elke vakantie – conform de 

turnzak – mee naar huis te geven.   

Aangezien het gras afziet bij gebruik in de winter stellen we voor om de stadsdiensten te vragen de 

paasvakantie te gebruiken om bij te zaaien/bemesten/bekalken. 

 

• Sportschoenen 

Juf Petra heeft na overleg de leerlingen mondeling ingelicht dat ze sportschoenen waar ze overdag 

mee buiten lopen, niet meer mogen gebruiken voor de turnles in de zaal. We begrijpen de argumenten 

maar vragen dit op een briefje te communiceren aan de ouders.   

 

• Varia 

De directie licht ons in dat de coördinerend directeur zal trachten om vanaf volgend schooljaar een 

tweede bus te voorzien.  De helft van onze leerlingen maakt immers gebruik van de busdienst en de 

huidige regeling met drie routes maakt dat sommige leerlingen tè lange schooldagen hebben. 

Ook wordt er door de directie geïnformeerd naar de mogelijkheden om de voor- en naschoolse opvang 

vanaf volgend schooljaar uit te breiden. Bijvoorbeeld vanaf 7u en tot 17u30. 

De ouderraad is vragende partij om een leerlingenstop per leerjaar vast te leggen.  De directie staat 

hier achter maar is hiervoor afhankelijk van het stadsbestuur. 

Het opvolgsysteem voor onbetaalde facturen is verandert sinds februari. Het geldt voor alle stedelijke 

basisscholen en kwam tot stand in overleg tussen de financiële dienst van de stad en de directies.  

De maandelijkse factuur behoud een betalingstermijn van 30 dagen. Bij niet-betaling volgt er een 

herinnering vanuit de school. Een aangetekende herinnering volgt na 15 dagen vanuit de financiële 

dienst met inbegrip van 21,46 EUR kosten. Nog 8 dagen later gaat het dossier naar de Vrederechter. 

We begrijpen dat schoolfacturen geïnd moeten worden en dat dit systeem een onmiddellijk positief 

effect op de betalingen genereerd.  We vrezen echter dat de school geen ruimte overhoudt om 

rekening te houden met de (financiële) situatie van de meest kwetsbare gezinnen.  

Concreet vragen we alvast om de eerste herinnering die de school normaal gezien via de boekentas 

meegeeft, rechtstreeks aan de ouders te bezorgen.  Daarnaast om de communicatie rond het nieuwe 

systeem aan alle ouders te bezorgen en niet enkel aan gezinnen met een verleden van wanbetalingen. 

Volgende vergadering dinsdag 23 april 2019 
  


