
  

 

 

 

VERSLAG OUDERRAAD DE LETTERTUIN - IKKE 8 NOVEMBER 2022 
 

Aanwezige ouders: Vicky, Nicky, Anneleen, Elsie, Petra, Elien, Karen 

Verontschuldigd: Björn, Kevin, Lot, Astrid VDN 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Astrid VDB, Elien, Kimberly, Firdevs 

Aanvullingen na het overleg staan cursief 

 

DECRETALE OUDERRAAD 
 

1. VERWELKOMING NIEUWE OUDERS 

We verwelkomen Vicky, de mama van Lilly-Rose uit 1KKB in Ikke en Nicky, de mama van Aliya uit L3A, 
en Sarah uit 3KK in Ikke.  We overlopen kort onze doelstellingen en bezorgen beide dames onze 
huishoudelijke reglementen. 
 
 

2. COMMUNICATIE 

We stellen voor om de verkorte versie die tot op heden werd uitgehangen, eveneens te publiceren op 
de FB groepen van de klassen. 
 
 

3. DESSERTENBUFFET 30/11 

Het kleuterteam is enthousiast dat we een dessertenbuffet willen organiseren tijdens het 
oudercontact van de kleuters op woensdagnamiddag 30/11. Ze maken wel de kanttekening zelf niet 
aanwezig te kunnen zijn.  Juf Kimberly ervaart het als meerwaarde om tussendoor toch even aan te 
sluiten omdat dit informele ontmoetingskansen biedt met ouders in een positieve sfeer.  Uiteraard 
blijft dit een vrije keuze van elke leerkracht en respecteren we ook de behoefte aan een pauze. 
 
Karen zorgt voor een briefje om de ouders van de kleuters warm te maken om zelf iets lekkers (zoet of 
hartigs) klaar te maken en de dag zelf binnen te brengen op school. 
 
Karen zorgt dat naast het kleuterteam ook de poetsdames hiervan op de hoogte zijn zodat ook zij 
lekkers in ontvangst kunnen nemen. 
 
We stellen het kleuterteam voor dat zij met hun kleuters ook iets lekkers mogen klaarmaken. De kosten 
die daarbij gemaakt worden mogen doorgerekend worden aan de ouderraad. Juf Elien bakt twee cakes 
en ook Petra en Firdevs willen iets op tafel toveren. Al wat over zou zijn kan de dag nadien getrakteerd 
worden aan de leerlingen. 
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Het buffet kan opgesteld worden in de turnzaal aangezien juf Petra niet aanwezig is op woensdag.  We 
gebruiken hiervoor de twee tafels van in de leraarskamer. 
 
De ouderraad voorziet koffie, thee en servetten (Karen) 
 
Firdevs (vanaf 12u15), Petra (na 15u), Elien (vanaf 12u) en Nicky (vanaf 12u15) engageren zich alvast. 
 
Voorstel  
 
11u-11u30 tafels, koffie/thee klaarzetten Karen 
12u15  buffet openen   Elien (vanaf 12u), Firdevs 
15u  overname buffet, opruim Petra, Nicky 
 
 

4. HULP GROOTOUDER EN OUDERWEEK KLEUTERS DL 10-21/10 
 
Op vrijdagnamiddag hielpen Elien, Nicky en Elsie het kleuterteam.  Het team was zeer dankbaar voor 
de hulp in het cafeetje.  We kregen de boodschap “jullie zijn goud waard”.   
 
Enkel het opzetten van de tafels in de zaal terwijl er nog leerlingen aan het eten waren en nadien over 
en weer liepen werd als minder ideaal ervaren.   
 
 

5. HULP WAFELFESTIJN 18-19/11 
 
Er zijn zowel op vrijdag (9u-15u30) als zaterdag (9u-14u) nog bakkers nodig.  Op zaterdag eveneens 
mensen die willen helpen met de opkuis vanaf 12u.  Nicky en Vicky willen alvast een taak opnemen, 
daarnaast contacteert Karen alle ouders die zich opgaven te willen helpen op een eetfestijn. 
 
Dit resulteert dd 15/11 in:  

vrijdag   

BAK 9u-12u30 12u30-15u30 

Nicky mama Sarah  13u 

Astrid VDN    
Vera, mama Anouk  13u 

Jolien, mama Lore    

Liz, mama Maya aanleren/maatbekers  

   

zaterdag   

BAK 9u-12u 12u-14u 

Dilek, mama Isil    
Silke, mama Milan    

Nina, mama Maxim    

   

OPKUIS  12u-15u30 

Vicky, mama Lily-Rose    
 
  
 
 
 



  
6. OOG VOOR LEKKERS 

 
Boerderij De Loods uit Aalst zal dit jaar zorgen voor biologische porties fruit en groente.  Zij kunnen dit 
realiseren met het bedrag per portie dat de school gesubsidieerd krijgt, m.n. 0,50 EUR / portie. 
 
De melk nemen we opnieuw af van Bieënhof.  Ook zij kunnen dit aan het subsidiebedrag, m.n. 0,30 
EUR / portie van 20 cl. 
 
Karen zorgt voor briefjes voor de ouders voor fruit en melk en brengt ook de poetsteams van de drie 
vestigingen op de hoogte.  Karen koopt ook lactosevrije melk aan. Ondertussen is er ook een Whatsapp 
groepje met ouders die zich opgaven als schilouder.  Hopelijk kunnen voldoende ouders deze taak 
opnemen zodat we de poetsteams kunnen ontlasten. 
 
Aandachstpunt: om op het einde van het schooljaar de melk die niet verbruikt is naar Teledienst te 
brengen.  Dit gebeurde al voor DL maar nog niet voor de KW of Ikke. 
 
 
 

7. ROMMELMARKT EN GARAGEVERKOOP WIJK GROENEWEG 
 
Op zondag 16 april organiseert Buurtwerking Groeneweg voor de tweede keer een rommelmarkt en 
garageverkoop.  Elsie en Karen hebben hierover morgen het eerste overleg. 
 
We zouden willen voorstellen om het CBS de goedkeuring te vragen dat de vzw Zizazo de speelplaats 
en de toiletten zou mogen gebruiken die dag.  Op die manier kunnen er ook op de speelplaats 
kraampjes geplaatst worden. De directie is hier alvast mee akkoord. 
 
De ouderraad is vragende partij om opnieuw een drankenstandje in te richten. 
 
 

8. DIGISPRONG 
 
De directie vertelt trots dat ondertussen ook elke kleuterleerkracht over een eigen laptop kan 
beschikken en dat er extra laptops en mobiele digitale borden werden aangekocht.  Daarnaast dat er 
voor de scholengemeenschap verschillende interactieve flatboards besteld werden voor in de 
kleuterklassen. 
 
 

9. VOLGENDE OUDERRAAD 
 
Volgende ouderraad op 20/12 om 19u vestigingsplaats Groeneweg.  Nadien op 24/01, 07/03, 25/04 
en 06/06.  Deze data gelden ook voor de feitelijke ouderraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FEITELIJKE OUDERRAAD 
 

1. FINANCIËN 

We vragen de directie om het financiële archief van de ouderraad vanaf nu op school te mogen 
bewaren.  De directie stemt hiermee in. 
 
De procedures om de volmacht van Anneleen te schrappen en Petra toe te voegen, lopen zowel bij 
KBC als ING. 
 
Payconic werd aangevraagd voor de beide KBC rekeningen maar de directie ontving enkel een mail 
voor de rekening op naam van Ikke.  Karen neemt dit opnieuw op. 
 
We ontvingen een overzicht van de verrichtingen op beide KBC rekeningen. De gemaakte kosten 
betreffen uitgaven waarvoor geen schenkingsdocumenten opgesteld hoeven te worden. 
 
 

2. COMMUNICATIE 

Karen bespreekt met Evelien de mogelijkheid om ouders te informeren bij een financiële bijdrage van 
de ouderraad in doorgerekende kosten.  Voorbeeld hiervan is de op de vorige vergadering besliste 3 
EUR/leerling bijdrage in de kostprijs van de bus voor de schoolreis op het einde van het schooljaar. 
 
 

3. EVALUATIE APPELVERKOOP DONDERDAG 13 OKTOBER 2022 
 
Omzet   2026 EUR 
Kost appels  750,40 EUR 
Kost zakjes  30,00 EUR 
Winst   1245,60 EUR 
 
We verkochten 1072 kg appels, ontvingen 26,00 EUR sponsoring maar er waren ook twee klassen waar 
er in totaal 5 EUR tekort binnengebracht werd. Vorig schooljaar verkochten we 844 kg appels en 
realiseerden we een winst van 1100 EUR.   
 
We denken dat het toch zinvol is de brief drie weken vooraf mee te geven om iedereen de kans te 
geven appels te verkopen.  Nu ging er bij de klassen die op zeeklassen gingen zelfs geen weekend over. 
 
We herhalen onze vraag aan de klasleerkrachten om per klas enkel het overzichtsblad en de som van 
de inkomsten binnen te brengen.  Hiermee hopen we te voorkomen dat we niet weten of de fout bij 
een ouder, een klasleerkracht of de ouderraad zit.  
 
Bij Ikke verliep de eerste appelverkoop vlot al kwamen er last-minute nog grote bestellingen binnen 
die we niet meer konden verwerken. 
 
Ter plaatse waren de klasleerkrachten, juf Lotte, Jolien en Karen aanwezig.  Een of twee personen extra 
om de gewogen appels te verdelen over de klassen had welkom geweest. Daarnaast merkten we dat 
twee volwaardige klasgroepen een te grote bende vormde om het wegen ( vier weegschalen) en 
verdelen gestructureerd te laten verlopen.  We zien hierbij momenteel enkele verbeteropties: 
klasbezoek spreiden over twee dagen, klassen geschrankt laten toekomen en vertrekken, twee opties 
die ook rekening houden met het maximum van 30 reizigers op de MOS-bus.  Tot slot als optie een 



  
extra activiteit inlassen ter plaatse.  We stellen voor dit alles met het schoolteam te bespreken in juni, 
ter voorbereiding van het bezoek volgende schooljaar. 
 
Het transport van de appels naar de drie vestigingen is zeer vlot gegaan.  De grootouders van Lewis 
reden twee maal met hun aanhangwagen naar DL waar ze ter plaatse geholpen werden door meester 
Tiemen, de papa van Grace en de papa van Ella.  De papa van Grace bracht ook de appels naar de KW, 
Karen leverde in Ikke.  Om 15u30 waren we rond.  Ook het uitdelen aan de leerlingen die van de 
zeeklassen kwamen ging vlot dankzij de hulp van Jolien. 
 
 

4. VOLGENDE OUDERRAAD 
 
Volgende ouderraad op 20/12 om 19u vestigingsplaats Groeneweg.  Nadien op 24/01, 07/03, 25/04 
en 06/06.  Deze data gelden ook voor de feitelijke ouderraad. 
 

 

 

 


