
 

VERSLAG FEITELIJKE OUDERRAAD  

Locatie: De Lettertuin 

Datum: 17/05/2022 

Tijd: 

 

 

 

 

 

Aanwezig: 

 

19:00 

 

 

 

 

 

Karen Mariën / Lot Evenepoel / Frederick Van Asbroeck / Anneleen 

Bettens / Daphne Corthals / Petra Van Drogenbroeck / Elien De Beck / 

Kevin Spitaels / juf Jolien P. / juf Lotte F. 

 

Verontschuldigd: 

 

Joeri Van den Driessche / Elsie Raes / Vera De Troyer 

Agenda Items 

 

1. Verwelkoming nieuwe leden 

We verwelkomen Petra (mama van Ella L2A) en de ouders van Lewis ( 1KLA), Elien en Kevin, als 

nieuwe leden van de ouderraad. 

 

2. Ondertekening nieuw Huishoudelijk reglement 

Het nieuwe huishoudelijk reglement werd door alle leden van de ouderraad ondertekend. Dit zal 

worden voorgelegd aan de Gemeenteraad van juni 2022. Via email ontvangen alle leden een 

exemplaar en het reglement wordt eveneens via de website publiek gemaakt. 

 

3. Nieuwe rekeningen voor geldinzamelingsacties De Lettertuin & Ikke. 

De nieuwe rekeningen werden geopend bij KBC. Karen & Anneleen hebben als respectievelijk 

voorzitter en penningmeester, volmacht op deze rekeningen. Per rekening is er één bankkaart en 

we trachten nog voor het schoolfeest Payconiq in orde te krijgen zodat bezoekers digitaal kunnen 

betalen. Om eventueel gebruik te kunnen maken van een gratis betaalterminal, moet er maximaal 

zes maanden vooraf een aanvraag ingediend worden. Voor het komende schoolfeest is er geen 

toestel beschikbaar. 
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4. Feedback en resultaat Drankenstand Ouderraad tijdens Groeneweg Rommelmarkt 

De drankenverkoop is vlot en goed verlopen, met dank aan de vrijwilligers van de ouderraad voor 

de opbouw en bemanning en de vlotte samenwerking met vzw ZiZaZo. 

Er werd een nettowinst geboekt van 366€. Er werden 268 consumpties verkocht, zonder rekening 

te houden met de koffie.  Deze werd immers forfaitair afgerekend. 

Als punten voor verbetering/evaluatie werden volgende zaken besproken: 

Het zou zinvol zijn mocht de VZW toestemming krijgen van het stadbestuur om de accommodatie 

van de school te gebruiken voor de organisatie van de rommelmarkt.  Op die manier kunnen er 

ook standjes op de speelplaats gezet worden. 

Er werd voorgesteld om volgende keer eventueel een knabbel/versnapering te voorzien (taartjes, 

ijsjes en/of chips). 

Er werd ook gevraagd om het aanbod van drank uit te breiden met toevoeging van wijn en fruitsap. 

Rietjes en een prikker om gaatjes te maken in de deksels van de flesjes hadden handig geweest. 

We werken liever niet met het waarborgsysteem (zoals ZiZazo) omdat dit ervaren wordt als te 

omslachtig en het overzicht over de tafels en de bekers goed kan worden bewaard. Bij de koffie 

moeten er ook koekjes voorzien worden (of speculoos). Toiletpapier moet er ook op voorhand 

voorzien worden door ons. 

Voor sfeer en gezelligheid zou het ook een idee zijn om de tafels te versieren of te decoreren met 

iets meer aankleding. 

Tot slot zou het bij goed weer aangenaam zijn mochten we kunnen beschikken over parasols.  De 

kostprijs en het aantal dat we nodig zouden hebben en de nodige stockageplaats die niet 

beschikbaar is, houdt ons tegen om hier heden mee aan de slag te gaan. 

De volgende editie van de rommelmarkt zal plaatsvinden op zondag 16/04/2023. (zondag na 

Pasen). 

 

 

 

 



 

VERSLAG FEITELIJKE OUDERRAAD  

Locatie: De Lettertuin 

Datum: 17/05/2022 

Tijd: 

 

 

19:00 

 

 

  

 

 

5. Sponsorloop 2 en 3 juni 

Donderdag 2 juni zijn het de leerlingen van de kaatsweg die in de namiddag sponsorloop hebben 

en op vrijdag 3 juni zijn het in de voormiddag de kleuters en in de namiddag de onderbouw van de 

Lettertuin. Karen wacht op feedback van de directie en juf Petra rond het voorgestelde tijdsschema 

om de brieven te kunnen verspreiden. 

Samen met de brief gaan ook de loopdiploma’s al naar de klasleerkrachten zodat zij deze kunnen 

voorbereiden. 

Op donderdag zijn Elsie, Nicky en Karen er en ook juf Lotte engageert zich om te helpen. 

Vrijdag zijn Vera, Anneleen en Karen er heel de dag.  In de voormiddag kunnen we ook op de hulp 

van Firdevs rekenen.  In de namiddag sluiten Elsie, Lot en Petra aan. 

Karen bezorgt iedereen een overzicht van de planning. 

De aanvraag om de straten op vrijdag af te sluiten werd ondertussen goedgekeurd en met Ilva 

werd afgesproken dat zij de geplande ophalingen voor 9u zullen uitvoeren. Anneleen en Karen 

zorgen voor het afsluiten en terug open zetten van de staten. De leerlingen van de Kaatsweg lopen 

hun sponorloop op de atletiekpiste. 

Er zal een flyer worden uitgedeeld door Kevin & Kristof om de buren te verwittigen dat de straten 

op vrijdag verkeersvrij gemaakt worden tijdens de sponsorloop. 

De medailles werden reeds aangekocht, Karen zorgt nog voor elastiekjes.  Juf Petra zorgt voor 

muziek en een eindsignaal. 

In het verleden kon Karen via haar contact bij Carrefour gratis bananen bekomen om elke leerling 

te trakteren. Dit contact is weggevallen en zij ziet niet onmiddellijk een alternatief. Anneleen stelt 

voor om te informeren voor appels bij Carrefour op de Graanmarkt.  We zijn bereid hiervoor de 

marktprijs te betalen maar korting of sponsoring zijn uiteraard welkom. 
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Karen Mariën / Lot Evenepoel / Frederick Van Asbroeck / Anneleen 

Bettens / Daphne Corthals / Petra Van Drogenbroeck / Elien De Beck / 

Kevin Spitaels / juf Jolien P. / juf Lotte F. 

 

Verontschuldigd: 

 

Joeri Van den Driessche / Elsie Raes / Vera De Troyer 

Agenda Items 

 

1. Ondertekening nieuw Huishoudelijk reglement 

Het nieuwe huishoudelijk reglement werd door alle leden van de ouderraad ondertekend. Dit wordt 

voorgelegd aan de Gemeenteraad van juni 2022. Via email ontvangen alle leden een exemplaar 

en het reglement wordt eveneens via de website publiek gemaakt. 

 

2. Fietspool 2 en 3 juni 

Op dezelfde dagen van de sponsorloop zal het schoolteam ook een fietspool organiseren waarbij 

leerlingen vanuit op voorhand bepaalde opstapplaatsen in groep en onder begeleiding naar school 

fietsen.  

Zoals in vorige ouderraad werd aangegeven is de opzet nu complexer en uitgebreider omdat de 

leerlingen ook van/naar de kaatsweg begeleiding nodig hebben. Dus er zullen extra begeleiders 

noodzakelijk zijn.  

Juf Lotte stelt vast dat in het opgestelde ontwerp de groep die vertrekt aan KVK Ninove niet kan 

aansluiten op de route naar de Kaatsweg.  We bespreken allerlei andere mogelijke routes maar 

vragen juf Lotte om dit verder op te nemen met de werkgroep sport en spel. 

Het schoolteam kan voor de begeleiding van de fietspool niet rekenen op extra begeleiders vanuit 

de ouderraad. Behalve Karen hebben zij immers allemaal kinderen tot L3 die zelf meefietsen met 

hun kind.  Daarnaast willen zij niet verantwoordelijk zijn voor een groep en dus sowieso liever niet 

begeleiden. 
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3. Schoolfeest 

Het schoolfeest wordt gepland op 25 juni en er zal een affiche gemaakt worden met blokuren die 

aanduiden wie/wanneer het podium zal betreden. 

Om 13:30 de kleuters 

Om 14:30 L1, L2, L3 

Om 15:30 L4, L5, L6 

Er zullen briefjes worden meegegeven aan alle ouders met de vraag of ze willen helpen. 

Er wordt extra hulp gevraagd voor de opbouw en afbraak van het podium aangezien dit nog de dag 

zelf moet gebeuren. 

 

4. Caravan 

De aangekochte caravan biedt mogelijkheden voor het realiseren van ontmoetingsmomenten om 

zo de ouderparticipatie op school te verhogen. 

Heden zien we echter geen mogelijkheden om bijv een maandelijks vast koffiemoment te voorzien. 

 

5. Lente café 

De kleuterleerkrachten organiseerden o.a. openklasmomenten en een lentecafé voor de ouders 

van de kleuters.  Enkele leden van de ouderraad stellen voor om hiervoor bij een volgende editie 

ondersteuning van de ouderraad te vragen zodat de klasleerkrachten meer tijd en ruimte hebben 

om in gesprek te gaan met ouders. 

 

De volgende Ouderraad staat gepland op 14 Juni om 19:30. 

    



 

    

    

    

    

    

 


