
Ouderraad 19 november 2019: verslag 
 

Aanwezige ouders: Firdevs, Elsie, Sofie, Evelien, Kristof, Christelle, Marjolein, Lot, Dilek, Frederick, 

Karen 

Verontschuldigd: Anneleen, Myriam 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Femke, Lisette 

 

Feitelijke ouderraad 
 

• Financieel verslag 2018-2019  

Vorig schooljaar behaalden we een positief resultaat van 514,91 EUR. We betaalden voor de bus van 

de zeeklassen, droegen financieel bij aan de recepties voor de 1ste communie en het lentefeest, 

kochten fluohesjes, informatieborden, onderhoudsmateriaal voor het tuinhuis en drinkbussen. Onze 

inkomsten bestonden uit de appelverkoop, de tombola op het wafelfeest en de sponsorloop. 

 

•  Aankoop speelgoed 

Als alternatief voor het voorgestelde speelgoed voor in de stenen bak kleuters kochten we schepjes 

en kommetjes bij Van der Schueren voor 45,90 EUR. Het materiaal van Gardena werd door het team 

als onveilig beschouwd tijdens het vrij spel maar zal zeker van pas komen op klasniveau. Juf Stephanie 

zorgt voor de aankoop van schepjes bij Dille en Kamille. Karen rekent met haar af. Het stoepkrijt zal 

aangekocht worden bij Action zodra dit voorhanden is. Zoals reeds beslist mogen de drie reuzentollen 

op onze kosten aangekocht worden. Na bijkomend overleg stemmen we ook in met de aankoop van 

vier springdieren voor de kleuters. 

Evelien botste op een interessante promotie waardoor we voor ongeveer 300 EUR aan speelgoed 

kochten dat uitgeleend kan worden in de speelgoedwinkel. Sommige spelen vragen wel een eerste 

spelbeurt onder begeleiding. De werkgroep sport en spel bekijkt dit in detail. De elastieken en 

softballen mogen door het team aangekocht en doorgerekend worden aan de ouderraad. In totaal 

verwachten we nog een rekening van 326,13 EUR + kostprijs schepjes. 

Ondanks onze eerdere vraag blijft er nog steeds speelgoed achter bij de geiten. Vooral de mousse 

ballen baren ons zorgen aangezien de geiten hierin bijten.  

Het engagement voor bovenstaand speelgoed werd genomen maar we willen de werkgroep sport en 

spel voorstellen om in de toekomst een oproep te doen naar ouders voor speelgoed. Concreet kan er 

binnen elke gesloten FB groep een oproep gelanceerd worden naar bijv. 20 paar inline- skates, 4 

tennisraketten, duplo blokken, … We zouden ouders kunnen vragen vooraf een foto door te sturen 

om te voorkomen dat we ook ongewenst materiaal ontvangen. 

Als voordelen zien we dat speelgoed hergebruikt kan worden, er extra mogelijkheden zijn en er geen 

kostenplaatje aan verbonden is. 



• Evaluatie appelverkoop 
 

We realiseerden een winst van 984,08 EUR met de verkoop van 800 kg appels. Het werd een mooie 

uitstap voor de leerlingen van het 5de leerjaar en met zes ouders hebben we alles kunnen afwegen en 

vervoeren. Wel scheurden de zakjes met 2 kg appels vrij snel. Aangezien we nog 5 rollen zakjes (van 

200 stuks) over hebben, zullen we de porties van 2kg volgend jaar dubbel verpakken. Ook zorgen we 

best voor grote zakken (bijv. één per klas) zodat elk zakje minder vaak neergezet moet worden wat 

het risico op beschadiging van de appels verminderd. De appels werden weerom als zeer lekker 

beschouwd en we concluderen dan ook dat de activiteit geslaagd is. 

Volgend jaar werken we met een overzichtsblad dat juf Lotte reeds besprak in het team waardoor elke 

klasleerkracht de telling/verdeling in 1 en 2 kg van de eigen klas op zich neemt. 

 

• Spaghettifestijn zaterdag 08/02  
 

Wij engageren ons alvast om de tombola te organiseren en vragen de werkgroep (Astrid, Nathalie, 

Petra, Silke en Els) om ons zo snel mogelijk te laten weten welke ondersteuning wenselijk is. 

 

Decretale ouderraad 
 

• Communicatie  
 

Oudercommunicatie 

Het team werd verrast door het bericht dat Gimme betalend werd indien er meldingen via smartphone 

gewenst zijn en schakelde over naar gesloten FB groepen. Deze werden reeds gebruikt bij de kleuters 

en daar als positief ervaren. Frederick kijkt na of het mogelijk is om de FB groep zo in te stellen dat 

wanneer er een bericht op gepost wordt, dit automatisch wordt doorgestuurd naar de e-mailadressen 

van ouders die geen lid zijn van de groep. 

Als alternatief communicatiekanaal wordt Smartschool naar voor geschoven. Dit omvat zowel de 

functionaliteiten van Questi, waar nu intern mee gewerkt wordt, als een communicatieluik naar 

ouders. De directie ziet spontaan enkele drempels: de beslissing tot gebruik van Questi gebeurt op het 

niveau van de scholengemeenschap, is de data in Questi in te lezen in Smartschool en wat is het 

kostenplaatje. Het navragen van de gebruikte communicatiekanalen bij de andere stedelijke scholen 

wordt als niet zinvol beschouwd aangezien zij zich richten naar een heel ander publiek. 

Als ouderraad beschikten we op Gimme over een afzonderlijk kanaal, hiervoor hebben we momenteel 

geen alternatief. 

Het team voorziet in een evaluatie van de FB groepen. We wachten deze af. 

 

 

 



Communicatie m.b.t. de oudercontacten 

In de infobrochure staan onder ‘geplande oudercontacten’ vier data, dezelfde als de data voor het 

uitdelen van de rapporten. Deze omschrijving doet veronderstellen dat de oudercontacten op de 

vermelde data zullen doorgaan. Ouders die zich hier vooraf reeds naar schikten door verlof of opvang 

te regelen, zijn dan ook begrijpelijk misnoegd wanneer bleek dat het niet verplichte oudercontact op 

een andere datum viel.  

De directie neemt dit mee zodat dit vanaf volgend jaar duidelijk omschreven wordt. 

 

Verslagen ouderraad 

In functie van een zo groot mogelijke transparantie besluiten we de tot nu toe interne verslagen op 

de website te publiceren. De beknopte versie zal nog uitgehangen worden aan de infoborden maar 

inclusief een verwijzing naar de website voor het volledige verslag. 

Wel voorzien we de mogelijkheid dat elk lid van de ouderraad bezwaar aantekent voor de publicatie 

van een besproken onderwerp. Op eenvoudig verzoek van één lid zal het betreffende punt in 

voorkomend geval weggelaten worden van het verslag op de website en dus niet publiek gemaakt 

worden. 

 

• Gezondheidsbeleid 
 

Melk 

Maandag melkdag loopt zonder verdere tussenkomst van ouders. We ervaren het positief dat 

leerkrachten spontaan een vergeten maandag rechtzetten op een andere dag. Na wat hindernissen 

kan het poetspersoneel gebruik maken van een vaatwasser, o.a. voor het afwassen van de 

melkbekers, die ons 434 EUR gekost heeft.  

Aangezien de porties die gedronken worden en/of het aantal leerlingen die melk drinken, kleiner is 

dan wat gesubsidieerd wordt, zullen we opnieuw een voorraad opbouwen die gebruikt kan worden 

om heel het schooljaar melk te kunnen aanbieden. Om deze zorgvuldig te bewaren kopen we 

materiaal aan om een schab te hangen in de berging. Na aankoop vragen we de mensen van de 

technische dienst om dit te bevestigen. 

 

Water 

Er werden extra drinkbussen aangekocht. Juf Astrid blijft zorgen voor de belettering en verdeling. Voor 

het opvullen van de drinkbussen beschouwen we sensorkranen als de beste oplossing. Frederick gaat 

op zoek naar de beste koop. 

 

 

 

 



Eten voor televisie 

Het eten in de klas gebeurt over de middag 15 min. voor televisie i.f.v het creëren van rust.  

We betreuren deze aanpak gelet op de negatieve gevolgen die eraan verbonden zijn. Vanuit de 

voorbeeldfunctie als school geef je het signaal dat eten voor televisie elke dag kan. Eten voor televisie 

zorgt er echter voor dat een kind geen aandacht geeft aan het verzadigingsgevoel, of het kind vergeet 

te eten omdat het afgeleid wordt. Het heeft daarnaast een negatief effect op de spijsvertering en 

kinderen zijn zich minder bewust van smaken terwijl ze deze ervaringen nodig hebben om smaken te 

leren waarderen. Tot slot beschouwen we het ook als een gemiste kans om sociale vaardigheden en 

tafelmanieren te oefenen. 

We hopen dan ook dat het schoolteam bereid is om na te denken over andere manieren om een 

rustige sfeer te creëren in de klas. Bijvoorbeeld door het opzetten van klassieke muziek welke door de 

directie naar voor geschoven wordt als middel om leerlingen in een grote refter rustig te houden.  

 

Opstelling banken  

De opstelling van de banken in de klassen gebeurt i.f.v flexibiliteit naar zelfsturing. Het impliceert 

echter dat sommige leerlingen op ergonomisch vlak niet goed gepositioneerd zijn tijdens 

instructiemomenten. De directie verzekert ons dat deze echter nooit langer dan vijf minuten in beslag 

nemen en dat leerlingen zich steeds – met hun stoel - mogen draaien indien nodig. Daarnaast last elke 

leerkracht regelmatig bewegingstussendoortjes in zodat leerlingen niet te lang moeten stilzitten. 

We willen de leerkrachten toch vragen aandacht te hebben voor de fysieke houding van leerlingen en 

de tijdsspanne dat ze naar voor dienen te kijken zo kort mogelijk te houden, ook bijvoorbeeld bij het 

invullen van de agenda. We vragen hierbij bijzondere aandacht voor leerlingen die een bril dragen. 

Tot slot, wanneer leerkrachten anticiperen op een leerling die aangeeft niet goed te kunnen kijken, 

hoeven wij als ouders niet meer bezorgd te zijn.  

 

• Carnaval maandag 02/03 
 

De directie bevestigt dat het team achter de beslissing blijft staan om niet meer deel te nemen aan 

kindercarnaval.  Enkelen betreuren dit maar begrijpen dat het een groot engagement vereist en zien 

ook de meerwaarde van de focus op maandag waarbij alle leerlingen betrokken worden. 

We vragen het team om – indien er ondersteuning gewenst is – dit zo snel mogelijk te laten weten.   

 

• Varia: 

We vragen de directie om aan Infano door te geven dat leerlingen ’s ochtends soms niet binnen 

kunnen.  Dit is het gevolg van de hendel die gesloten is en niet door leerlingen zelf bereikt kan worden 

om te ontgrendelen. Het vergt slechts de aandacht van de aanwezige van Infano om het toegangshek 

in de gaten te houden. 

Evelien heeft nog geen navraag kunnen doen betreffende de formule die het Hartencollege hanteerde 

voor het onthaal. 



De winterwandeling die de werkgroep sport en spel organiseert hoeft geen ondersteuning van de 

ouderraad. 

De directie geeft nog mee dat juf Astrid met haar peuters vanaf januari gebruik zal maken van het 

lokaal waar nu het 6de leerjaar zit. Gezien het aantal leerlingen in beide groepen is een omwisseling 

van lokaal het meest aangewezen. Er wordt vanuit gegaan dat er geen hulp nodig zal zijn bij de verhuis. 

 

Volgende vergadering 28 januari 2020. 
 


