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Locatie: De Lettertuin 

Datum: 14/06/2022 

Tijd: 

 

 

 

 

 

Aanwezig: 

 

19:30 

 

 

 

 

 

Karen Mariën / Joeri Van den Driesche / Elsie Raes / Frederick Van 

Asbroeck / Elien De Beck / Daphne Corthals / Vera De Troyer / Lot 

Evenepoel / Petra Van Drogenbroeck / Juf Ann / Meester Kevin / Juf 

Katrien 

 

Verontschuldigd: 

 

Anneleen Bettens / Kevin Spitaels 

Agenda Items 

1. Financiën           

De nieuw geopende bankrekeningen zullen vanaf het nieuwe schooljaar gebruikt worden. 

Vanaf september zal ook Payconiq werken. 

Bus avonturenklassen betaald (1450 EUR). 

Bij start schooljaar benadrukken dat inkomsten besteed worden in het belang van alle leerlingen, 

indien mogelijk op brief activiteit zelf besteding vermelden.  Op brief financiering meerdaagse 

uitstappen vermelden dat ouderraad bus betaald. 

 

2. Overkoepelende werking 

Vera en Lot namen hiervoor reeds contact met juf Katrien. Er werd afgesproken dat juf Katrien 

intern met het team van Ikke in september bespreekt wat zij als mogelijkheden zien.  Zelf denken 

we aan ondersteuning van Firdevs binnen het project Oog voor Lekkers en ondersteuning van het 

schoolteam op bijv. het schoolfeest. Anderzijds zien we een meerwaarde voor ouders om aan te 

sluiten ikv schoolparticipatie, zeker voor zij die nadien doorschuiven naar De Lettertuin.   

We moeten er wel aan denken dat wanneer er ouders van Ikke zouden aansluiten om onze agenda 

eventueel zo te organiseren dat we na een gemeenschappelijk overleg verder gesplitst 

vergaderingen DL / IKKE. Katrien dacht om in september een briefje met informatie te voorzien 

voor de ouders en denkt dat ook een woordje uitleg tijdens het onthaalmoment in september zinvol 

kan zijn.  Maar, zij bespreekt dit eerst verder intern. 

 Deze overkoepelende werking geldt ook voor de decretale ouderraad. 
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3. Onthaal volgend schooljaar 

Er worden 2 infomomenten gepland bij het begin van schooljaar 2022-2023. 

• Zaterdag 27 Augustus 2022 met receptie om 10u00 (voor de kleuters). 

• Donderdag 1 September 2022 (voor lager) op eigen vestiging (groeneweg of kaatsweg): 

o Onthaal om 15u45 + receptie voor iedereen om 16u00 (in groeneweg)  

o 19u00 - L1 (groeneweg) & L4 (kaatsweg)  + receptie (groeneweg) 

o 19:30 - L2 (groeneweg) & L5 (kaatsweg) + receptie (groeneweg) 

o 20u00 - L3 (groeneweg) & L6 (kaatsweg) + receptie (groeneweg). 

Karen zal als voorzitster van de Ouderraad een woordje uitleg geven tijdens het infomoment over 

de werking en rol van de ouderraad en oproepen tot extra leden (+ helpende handen). 

Er wordt gevraagd of we als ouderraad deze recepties willen verzorgen tijdens de infomomenten 

zodanig dat de leerkrachten de nodige aandacht en tijd kunnen besteden aan vragen van de 

ouders. 

Vrijwilligers: 

• Donderdag: Vera, Elien, Karen, Petra en Elsie later 

• Zaterdag: Elien, Daphne, Elsie, Vera, Karen 

Er wordt beslist dat de dranken tijdens de receptie zelfgemaakte en gezonde alcoholvrije cocktails 

zullen zijn.  We voorzien daarnaast drie soorten snackgroenten (tomaat, komkommer en wortel) 

en fruit (watermeloen, kiwi en druifjes). 

Karen vraagt Evelien om de statafels te bestellen bij de stad. 
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4. Evaluatie Sponsorloop  

De opsplitsing kleuters in de voormiddag, onderbouw in de namiddag en bovenbouw op de 

atletiekpiste werd door iedereen als zeer positief ervaren. 

De afvalophaling in de afgesloten straten liep mis omdat de ploegen ter plaatse niet op de hoogte 

waren.  Eén chauffeur negeerde de verkeerssignalisatie wat gemeld werd aan de lokale politie. 

We behaalden een omzet van 3334,60 EUR en hadden slechts voor 66,50 EUR kosten.  Zo 

realiseerden we een winst van 3268,10 EUR. 

Als verbeterpunten zien we: 

• Verspreiden van ouderraad 

• Toezicht op plaatsen waar straten afgezet werden 

• Brieven vroeger verdelen 

• Geld niet na weekend ophalen + verzamelen door klasleerkracht 

• Grotere elastiekjes 

• Toer 300m opsplitsen (zoals op Kaatsweg) 

• Bij goed weer eventueel waterijsje ipv fruit (aandacht voor kleinere portie kleuters) 

• Geen combinatie meer van fietspool en sponsorloop op dezelfde dag 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERSLAG DECRETALE OUDERRAAD  

Locatie: De Lettertuin 

Datum: 14/06/2022 

Tijd: 

 

 

Aansluitend op feitelijke OR 

 

 

  

 

Aanwezig: 

 

Karen Mariën / Joeri Van den Driesche / Elsie Raes / Frederick Van 

Asbroeck / Elien De Beck / Daphne Corthals / Vera De Troyer / Lot 

Evenepoel / Petra Van Drogenbroeck / Juf Ann / Meester Kevin / Juf 

Katrien 

 

Verontschuldigd: 

 

Anneleen Bettens / Kevin Spitaels 

Agenda Items 

 

1. Schoolfeest       

Er volgt op woensdag een briefje in de boekentassen met de vraag om te komen helpen tijdens 

het schoolfeest.  Vooral nadien zal er extra hulp nodig zijn, het podium moet immers volledig 

afgebroken worden.  De directie zorgt dat de werkkoffer met basissleutels mee naar de Kaatsweg 

gaat. 

In de schoolomgeving aan de Kaatsweg geldt de verplichting van een parkeerschijf te leggen.  We 

geven graag de tip mee om met de fiets te komen. 

  

2. Bezorgdheden Kleuters 

Er werden vragen en opmerkingen tijdens het Lentedrink in de Groeneweg doorgegeven aan leden 

van de ouderraad. 

Deze vragen werden door Karen gedeeld met de schooldirectie/zorgteam. 

In de tussentijd heeft het schoolteam hierover overleg gehad. 

Deze punten/vragen werden aangehaald: 

• Verhuis naar Kaatsweg, vragen over communicatie, planning en busvervoer 

Er werd gecommuniceerd dat de huidige planning voor verhuis van de volledige school 

voorzien is voor het schooljaar 2024-2025. Er zal het nodige busvervoer voorzien worden 

en verder communicatie hierover zal volgen. Tot die tijd blijft de huidige regeling en indeling 

van klassen 4,5 & 6 in de Kaatsweg van toepassing. 
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• Klasgebeuren, vragen over wie is wie bij wisselende personen die instaan voor toezicht en 

stagairs. 

De directie vindt dit een zeer terechte bezorgdheid en bespreekt met Infano de 

mogelijkheden om de herkenbaarheid van hun toezichters te vergroten. Eventueel indien 

mogelijk kan er overwogen worden om die mensen ook mee op de website kenbaar te 

maken (net zoals momenteel het volledige schoolteam hierop terug te vinden is). 

• Aankondigingen communiceren, vragen over tijdigheid van doorgeven boodschappen van 

school naar ouders. 

Het schoolteam is continu verbetering aan het zoeken om de communicatie tijdig en 

optimaal te laten verlopen, er zal alvast op 30/6 een zo volledige mogelijke jaarkalender 

meegegeven worden aan de ouders.  

• Veiligheid op school & omgeving, vragen over hoe we een optimale toegangscontrole 

kunnen verzekeren en wildparkeren verminderen. 

De gemachtigde opzichters worden voor het lager aan de schoolpoort als een enorme 

meerwaarde ervaren in deze context. Hopelijk kan dit ook op deze manier gerealiseerd 

worden aan de kleuterspeelplaats. De wijkagent komt op regelmatige tijdstippen toezicht 

houden en we willen natuurlijk ook aan alle ouders vragen om de verkeersregels te 

respecteren en hoffelijkheid te tonen, zodat we samen een veilige schoolomgeving kunnen 

garanderen. 

• Vragen over de maximumfactuur. 

Dit wordt verder binnen het schoolteam opgevolgd en besproken. 

• Vragen over planning van de 1ste communie (levensbeschouwelijke vakken). 

De complexiteit van het vinden van de nodige leerkrachten voor de levensbeschouwelijke 

vakken te garanderen werd geschetst door de schooldirectie. De levensbeschouwelijke 

vakken vallen niet onder de bevoegdheid van de schooldirectie/schoolbestuur. De 

planning specifiek met betrekking tot communie worden bepaald door het bisdom en de 

communicatie hierover verloopt via de leraar van godsdienst. 
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• Melding van ongelukken en ziektes van leerlingen op school. 

De school streeft ernaar om alle ongelukken en ziektes van leerlingen onmiddellijk aan 

de ouders te communiceren (indien deze bereikbaar zijn).  

• Wie en hoe contacteren bij vragen aan juf of directie? 

Als ouderraad zijn we vragende partij naar duidelijke instructies voor wie te contacteren, 

voor wat en hoe. Deze vraag zal dan ook verder invulling krijgen door het schoolteam. 

 

3. Ervaringen Fietspool 

Deze waren positief.  Eén ouder nam niet deel omdat het uur vervroegd werd.  Dit was echter nodig 

om de lestijden in de Kaatsweg te garanderen. 

 

4. Terugkoppeling Schoolraad 

Er werd een debriefing gegeven door Joeri & Karen over de schoolraad aan de aanwezigen op basis 

van het verslag van de Schoolraad. Deze informatie is beschikbaar op de website van de school. 

 

5. Datum Volgende Vergaderingen 

27/09, 08/11, 20/12, 24/01, 07/03, 25/04 en 06/06 telkens een dinsdag om 19u30 op school. 

Deze data zijn ook van toepassing op de feitelijke ouderraad. 


