
Verslag ouderraad 16 november 2021 
 

Aanwezige ouders: Elsie, Lot, Vera, Daphne, Anneleen, Karen 

Verontschuldigd: Frederick 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Kelly, Steffi 

Decretale ouderraad 
 

• Afhaalfestijn wafels 26 en 27 november 
 
Voor hulp op vrijdag had Karen onderstaande reeds doorgegeven aan Lien en bespreekt verder met 
haar wat nodig is.   
 Vera heel de dag 
 Karen heel de dag 
 Elsie  namiddag 
 Op papier maar nog niet gevraagd: 
  Kim (mama Sverre 2a) nm 
  Jolien (mama Lore 2°) vm 
 
Elsie voegt toe dat ze om 16u30 moet vertrekken, Daphne is bereid na haar werk (15u) nog te komen 
helpen en ook Lot kan eventueel als er niets tussenkomt. Karen koppelt terug na overleg met 
Lien/Stephanie. 
 

• Oog voor lekkers 
 
Schilouders 
 
Na de herfstvakantie werd er opnieuw opgestart met het fruit via het project Oog voor Lekkers. We 
hebben ervoor gekozen voorlopig zonder schilouders te werken – uiteraard door de coronacijfers.  Al 
het fruit/groente dat geleverd wordt is vlot te verdelen (appels, peren, banaan, kiwi), enkel voor de 
sinaasappel op 1 dec zal Karen even inspringen.  Uiteraard betekent dit een extra belasting voor het 
schoolteam – zeker bij de kleuters.  Zodra het kan willen we ons dan ook graag opnieuw engageren.  
Hierbij zullen we rekening moeten houden met de extra locatie vanaf januari. 
 
Briefje schilouders 
 
We hebben de gewoonte om via een briefje ouders warm te maken om zich als schilouder te 
engageren. Daphne merkte op dat het als nieuwe ouder niet duidelijk is waar je moet zijn en of er 
verwacht wordt dat je sowieso komt als je je hebt opgegeven.  Karen past het huidige briefje aan en 
toetst dit verder af bij Daphne. Zo staat dit klaar voor wanneer we opnieuw kunnen opstarten. 
 
Leverancier melk 
 
Het melkveebedrijf Bieënhof waar het 1ste leerjaar elk jaar op bezoek gaat is vanaf dit jaar ook onze 
leverancier voor de melk.  Maandag melkdag werd – net zoals het fruit – na de herfstvakantie opnieuw 
opgestart. Vanaf volgend jaar zal het klasbezoek doorgaan in de lente om aan te sluiten bij de WERO 
lessen. 



• Werking ouderraad 
 
Communicatiegroepje 
 
Om tussentijds informatie te delen en te overleggen besluiten we een Whatsapp groep aan te maken. 
 
Contactgegevens 
 
In het verleden zorgde Karen voor een overzicht van ieders contactgegevens, inclusief deze van de 
helpende handen.  Niemand beschouwd dit echter als zinvol zodat er ook geen werk in gestoken hoeft 
te worden. 
 

Feitelijke ouderraad 
 

• Oog voor lekkers 
 
Tussenkomst fruit 
 
De subsidies via het project Oog voor Lekkers bedragen 0,30 EUR/portie fruit/groente.  De leverancier 
rekent echter 0,35 EUR/portie.  Over 20 weken geeft dit een kostprijs per leerling die niet gedekt is 
door de subsidie van 1 EUR.  Voor de Lettertuin gaat dit over 282 EUR (op basis van 282 leerlingen – 
telling september). 
 
Vorig schooljaar moesten we op zoek naar een nieuwe leverancier en hebben we ervaren dat een 
vergoeding ten bedrage van het subsidiebedrag voor velen niet haalbaar is.  Enkel de huidige 
leverancier (fruitboxatwork) vonden we toen bereid om in het project te stappen. De school zag dan 
ook geen andere mogelijkheid om voor dit jaar een contract af te sluiten voor 0,35 EUR/portie maar 
signaleert dit probleem aan het departement Landbouw en Visserij, bevoegd voor dit project. Dit 
uiteraard in de hoop dat het subsidiebedrag verhoogd wordt in de toekomst. 
 
We zijn niet te vinden voor het vrijblijvend doorrekenen aan ouders omdat we uit het verleden weten 
dat het de meest kwetsbare leerlingen zijn die zo uit de boot vallen.  De directie is daarnaast geen 
voorstander van doorrekening via de maximumfactuur aangezien deze reeds als krap ervaren wordt 
door de klasleerkrachten en er hierdoor minder kansen kunnen geboden worden aan de leerlingen.  
Ofwel wordt deze kost dan ook gedragen door de schoolkas, ofwel door de ouderraad. 
 
We ervaren twee standpunten wanneer het over financiën gaat.  Langs de ene kant de bezorgdheid 
dat er de afgelopen twee jaar verlies gemaakt werd en dat we onze reserves moeten behouden. Langs 
de andere kant de keuze om – zolang we onze engagementen kunnen nakomen – inhoudelijk in te 
gaan op vragen vanuit het schoolteam.  
 
We besluiten vandaag om bovenstaande kost te dragen met de ouderraad, zonder hierbij een 
engagement aan te gaan voor de toekomst.  Aanvullend de uitdrukkelijke vraag aan de directie om 
het probleem aan te kaarten bij de bevoegde overheidsdiensten. 
 
Fruitkommetjes 
 
Elsie telde de potjes voor fruit: er zijn er 259 en we hebben er momenteel 282 nodig.  Rekening 
houdend met de instroom tijdens het schooljaar werd via de email bij het vorige verslag voorgesteld 



om 42 extra potjes aan te kopen voor 7 EUR bij Ikea.  Daphne kocht deze ondertussen aan en bezorgt 
de potjes en de rekening aan Karen.  
 
Drinkbussen 
 
Juf Nathalie bekwam 10% korting bij Krefel en kocht er op 13/10 20 drinkbussen voor 89,20 EUR (4,46 
EUR/stuk).  Op 15/10 kocht ze nog vier extra drinkbussen aan bij Colruyt voor 18 EUR (4,5 EUR/stuk). 
 
 
 

• Evaluatie appelpluk en -verkoop  
 

De verkoop is zeer vlot verlopen dankzij voorbereiding ter plaatse met vier personen (briefjes per zak), 

extra hulp van twee mensen, twee aanhangwagens en de leerlingen die de appels afwogen en in zakjes 

deden.  Hierdoor slaagden we erin om voor het einde van de schooldag alle appels in de juiste klas af 

te leveren. Daarnaast gebeurde er voor het eerst geen fouten in de bestellingen. 

De enige verbetering die we zien naar volgend jaar toe is om de zakjes van 1 en 2 kg vooraf per klas 

klaar te leggen zodat er niet teveel afgewogen wordt.  Dit zorgt daarnaast voor een extra controle. 

Financieel 2019 800 kg verkocht, 950 EUR winst (0,60 EUR/kg) 

  2020 685 kg verkocht, 890 EUR winst (0,70 EUR/kg) 

  2021 844 kg verkocht, 1100 EUR winst (0,70 EUR/kg)  

Dit jaar hadden we geen kost van de zakjes gezien Elsie ons een hele doos ter beschikking stelde. 

Op de rekening werd overgeschreven: 750 EUR briefjes door Joris (partner Karen), 20,47 Karen nadien 

ontvangen, 224 EUR muntstukken van 2 EUR Karen, 106,20 EUR saldo muntstukken Kathleen frituur 

(oma Lore). 

In de toekomst mag al het enkel geld meegegeven worden aan Vera die via nonkel Joeri (die bij 

Delhaize werkt) zorgt voor de omwisseling in briefjes. 

 

• Tussenkomst transport kleuters Sintmuseum  

Naar aanleiding van de appelverkoop in de wijk door de 3de kleuterklas kwam de vraag van de 

klasleerkracht, Juf Nathalie, of de 100 EUR die zij ophaalden gebruikt zou kunnen worden om het 

transport van de kleuters naar het Sintmuseum te dragen.   

Het museum annuleerde echter alle bezoeken waardoor bovenstaande vraag vervalt. 

 

• Werking ouderraad 
 
Penningmeester 
 
Zoals in de email bij vorig verslag aangekondigd, wil Anneleen de functie van penningmeester 
opnemen.  Zij bezorgt Karen een kopie van haar identiteitskaart (voor en achterkant), nadien volgen 



de te tekenen documenten.  Ook Evelien – voormalig penningmeester- moet nog enkele documenten 
tekenen. 
 
Jammer genoeg rekent elke bank bankkosten aan voor het beheer van rekeningen.  Feitelijke 
verenigingen worden immers behandeld als rechtspersonen.  Argenta rekent 3,95 EUR per maand, 
Anneleen kijkt na hoeveel we bij ING betalen aangezien er recent een bedrag leek terug gestort te zijn.   
 
 

• Attenties ouderraad 
 

Op vijf oktober was het de dag van de leerkracht.  Vorig jaar stuurde Karen een virtueel bloementje, 
de jaren voordien voorzagen we telkens een kleine attentie. Enkele dagen vooraf lukten we er niet in 
om een consensus te bereiken waardoor we uiteindelijk niets deden. De directie vindt dit jammer en 
geeft aan dat het leerkrachtenteam ontgoocheld was.  We spreken af hierover aansluitend op dit 
overleg, zonder aanwezigheid van directie en of leerkrachten, verder in overleg te gaan. 
 
 

• Carnaval maandag 7 maart 
 
Het schoolteam heeft hierrond nog niet overlegd en veel zal ook afhangen van de op dat moment 
geldende veiligheidsmaatregelen.  We zullen dit dan ook pas op de volgende vergadering bespreken. 
 

• Varia 
 

Coronamaatregelen  

Dankzij extra budget kon de scholengemeenschap onder meer mondmaskers aankopen voor het 

personeel, extra poetsmateriaal en CO2 meters voor in elk klaslokaal.  Deze laatste worden op 

donderdag verdeeld over de verschillende scholen. 

Delocalisatie bovenbouw 

De verhuis van de bovenbouw zal eind december kunnen doorgaan.  Het schoolteam voorziet om het 

meubilair te verhuizen op woensdagnamiddag 22 december, op donderdag zouden de leerlingen na 

een mooie wandeling hun nieuwe klas kunnen ontdekken en op vrijdag start na een halve schooldag 

de kerstvakantie.  Tijdens de vakantie willen ze de ouders uitnodigen om de tijdelijke school te 

bezichtigen. De directie laat via Karen weten of extra ondersteuning bij de verhuis nodig is. 

De directie moet – in overleg met het lokaal bestuur – nog uitklaren hoe het intern vervoer en de 

schooluren zullen geregeld worden. 

We vragen om de halve schooldag die voorzien is op vrijdag 24 december (opnieuw) te communiceren 

om opvangproblemen voor te zijn. 

De delocalisatie van de bovenbouw zal een extra inspanning vragen van directie en zorg èn voor de 

ouderraad om alvast voor de schilouders rekening te houden met deze extra locatie. 

Opbrengst taartenverkoop 

De opbrengst van de taartenverkoop van vorig schooljaar resulteerde onder meer in de aankoop van 

een speeltoestel.  



• Volgende vergaderingen  

Di 15/02/’22 → Carnaval op 07/03/’22 

Di 15/03/’22 → Afhaalfestijn op 25 en 26/03/’22 

Di 17/05/’22 → Sponsorloop op 03/06/’22, fietspool 

Di 14/06/’22 → Schoolfeest op 25/06/’22 

 

 

 

 

 

 


