
Ouderraad 14 mei 2019: verslag 
 

Aanwezige ouders: Karen, Firdevs, Elsie, Christelle, Anneleen, Sofie, Evelien 

Verontschuldigd: Myriam, Kristof, Björn, Ilse, Marjolein 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Nathalie 

 

Feitelijke ouderraad 
 

• Sponsorloop vrijdag 07/06 13u10 – 15u30 

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

naar Groeneweg – Vlierlaan – Wijngaardlaan. We moeten nog een officiële bevestiging van het 

College krijgen dat ons evenement werd goedgekeurd. Hierdoor kunnen we de verkeersborden, 

nodig om de straten verkeersvrij te maken, nog niet aanvragen. We hebben zelf lint aangekocht om 

stukken af te spannen. We zorgen voor flyers voor de buurtbewoners in Vlierlaan en Groeneweg en 

zullen die ook verspreiden.  

Bedoeling is om de hele namiddag in het teken van sport te zetten. Een stuk van de straat wordt 

afgebakend om iets van spel te doen. 

Extra hulp voor het uitdelen van de elastiekjes is nog welkom, het tellen zal dit jaar per klas 

gebeuren onder begeleiding van de klasleerkracht. De ouderraad krijgt per klas een lijst inclusief het 

totaal bedrag. De sponsorformulieren kunnen op deze manier bij de klasleerkrachten blijven. Karen 

heeft de brief voor de ouders herwerkt (incl. plannetje). Er zullen indicatieve bedragen (0,10 – 0,20 – 

0,50 – 1 EUR) op de brief worden vermeld. 

Carrefour heeft de bananen gesponsord en bezorgde ook overschotten van chocolade die we zullen 

uitdelen. De lokale pers (Ninofmedia, HLN, Pajot en Nieuwsblad) en Hugo Baeyens worden 

uitgenodigd. 

We vragen juf Petra om ook de micro te voorzien. 

Zoveel mogelijk leden van de ouderraad proberen zich vrij te maken om te helpen tussen 12u30 en 

16u. 

• Recepties lentefeest en communie 

De kosten voor de receptie van het lentefeest werden geraamd op 300 EUR maar vallen lager uit, en 

komen op 190 EUR. De helft hiervan neemt de ouderraad ten laste.  

De kosten van de receptie van de communie worden nog overgemaakt. 

• Evaluatie wafelfeest 

Karen geeft een overzicht van de inkomsten van de tombola (590 EUR) en de kosten: paaseieren en 

bonnetjes. We realiseerden een winst van 565,5 EUR. 



De inkomsten van het wafelfeest komen op 4.477,50 EUR. Als we er de uitgaven van 1.694,64 EUR 

aftrekken komt dat op een winst voor het schoolteam van 2.782,86 EUR. 

De opkomst was lager dan vorig jaar. Waarschijnlijk is dit te wijten aan de lange wachttijden tijdens 

het spaghettifestijn. Volgend jaar wordt het spaghettifestijn niet georganiseerd, maar wil de school 

met een andere formule werken. Bedoeling zou zijn te werken met een bedrijf dat werkt met verse 

producten, maar dat wordt verkocht en afgehaald op school.  

De ouderraad begrijpt dat inkomsten nodig zijn en heeft ook begrip voor de logistieke beperkingen 

van de huidige school en beseft ook dat het engagement dat van de leerkrachten gevraagd wordt 

niet min is. Het is wel jammer dat dit event mensen niet samenbrengt. Er wordt nagedacht over 

alternatieven om toch een evenement te organiseren dat mensen samenbrengt, zonder dat dit de 

school en het schoolteam extra belast. Een idee is om een praatcafé te organiseren tijdens en na het 

verplichte oudercontact? De ouderraad zal dit verder uitwerken. 

 

• Fluohesjes 

Er wordt gevraagd om fluohesjes met naam van de school aan te kopen en ter beschikking te 

houden per klas. De school kreeg een interessante offerte binnen.  De ouderraad stemt hier mee in, 

Karen werkt het uit.  

 

• Drinkbussen 

Als we volgend schooljaar opnieuw drinkbussen willen uitdelen moeten er nieuwe aangekocht 

worden.  Meester Joeri schat een 40-tal. De idee om een welkomstcadeau aan te bieden aan nieuwe 

leerlingen is goed. Vraag is wel hoeveel kinderen deze drinkfles nadien nog mee hebben in de klas. 

Dit kan mogelijks eens worden bevraagd in de klassen. Er wordt gezocht naar een goedkoper 

alternatief dan Colruyt, daar worden ze elk jaar immers fors duurder. 

 

Decretale ouderraad 
 

• Oog voor lekkers 

Dit project loopt vlot. We hebben enkele nieuwe ouders kunnen werven om op woensdag te helpen 

dankzij het briefje in de boekentas. De ouderraad stelt voor dat er een evaluatie zou gebeuren door 

de leerkrachten. We stellen een aantal vragen op die per klas ingevuld kunnen worden.  

De melk op maandag loopt ook vlot. Wel moeten we erop toezien de bekers grondig na te spoelen 

want het minste beetje melk zorgt voor onaangename gevolgen.  

Vanuit het leerkrachtenteam wordt gemeld dat sommige kinderen ook op andere dagen vragen of ze 

melk mogen drinken. Dit kan zeker, er is voldoende melkvoorraad om deze vraag te kunnen 

beantwoorden. 

 

 

 



• Schoolfeest 

De voorbereidingen lopen voor het schoolfeest. Dit jaar is er weer een wandelzoektocht. Er wordt 

een fruitstand georganiseerd op het einde van Witkapstraat. De ouderraad zal deze bemannen: 

Evelien, Sofie, Elsie, Firdevs en Anneleen zijn alvast vrijwilliger. 

 

• Sportsnack 

We hebben er het raden naar waarom de sportsnack dit jaar geen succes was.  Een deel van de 

verklaring kan zijn dat geïnteresseerde leerlingen die moet de bus naar huis gaan, niet kunnen 

deelnemen.  Misschien zou een woensdagnamiddag een beter moment zijn. 

 

• Varia 

Op dinsdag 25 juni overnachten de kleuters van de derde kleuterklas op school. Hulp voor het 

opzetten van de tenten is welkom.  

De onthaalreceptie voor de kleuters gaat door op 31/08 om 10u, voor de lagere school op 02/09 om 

14u. Best is dat in augustus een brief wordt gestuurd naar de betrokken ouders met uitnodiging voor 

dit onthaalmoment.  

Het opvolgsysteem voor de onbetaalde facturen zorgt voor heel wat ongerustheid. De school heeft 

oor heeft naar de problemen van gezinnen die moeite hebben om hun facturen te betalen. Deze 

gezinnen mogen steeds contact opnemen met meester Joeri, zodat ze naar een gepaste oplossing 

kunnen zoeken.  

 

Volgende vergadering dinsdag 11 juni 2019 


