
  

 

 

 

VERSLAG OUDERRAAD DE LETTERTUIN - IKKE 7 MAART 2023 
 

Aanwezige ouders: Vicky, Elien, Karen 

Verontschuldigd: Anneleen, Elsie, Petra, Nawal, Björn, Lot, Astrid VDN 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Jolien DV, Jolien P, Sofie F 

Aanvullingen na het overleg staan cursief 

 

DECRETALE OUDERRAAD 
 

1. AFHAALFESTIJN 24/03 
 

Op vrijdag zijn de klasleerkrachten van de Kaatsweg de eerste twee lesuren vrij en kunnen dan helpen 

in De Lettertuin.  Nadien zou het nuttig zijn als er iemand van de ouderraad beschikbaar is indien nodig.  

We spreken af dat Karen gebeld kan worden.  Mocht zij niet beschikbaar zijn kunnen de schoonouders 

van Elien ingeschakeld worden. 

Juf Nathalie en Karen spraken ondertussen af dat Karen naar De Lettertuin komt zodra Line op school 

is en kan blijven tot 15u. 

 
2. DESSERTENBUFFET 29/03 KLEUTERS DL 

 
Karen en Firdevs zullen er zijn, Elien vanaf 16u. 
De directie en Karen kijken na wie het vorige briefje had opgesteld.  Karen heeft dit teruggevonden en 
bezorgt het aan het schoolteam voor verspreiding. 
 
De overschot van appelsap van carnaval wordt die middag geschonken, samen met koffie en thee. 

 

3. LAARZEN/PANTOFFELS IN IKKE 
 

In De Lettertuin – vestiging Groeneweg – loopt het vlot dat leerlingen bij slecht weer laarzen 

meebrengen zodat er toch op het gras gespeeld kan worden.  We hopen dat het team van Ikke hierrond 

ook een haalbare werkwijze kan uitwerken zodat hun leerlingen zoveel mogelijk kunnen bewegen in 

openlucht. 
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4. FIETSPOOL 

 
De volgende fietspool zal doorgaan op maandag 15 en dinsdag 16 mei.  Er gaven zich al veel 
leerkrachten op maar extra begeleiding is zeker nuttig.  Jolien DV vraagt het alvast na bij Monique en 
Jean-Pierre, de grootouders van Lore N.  Zij deden dit vorig jaar ook, al moeten we voorkomen dat ze 
een groep begeleiden zonder de aanwezigheid van iemand van het schoolteam. 
 
Het lijkt ons zinvol om 2 à 3 weken vooraf de fietsvaardigheden te testen en de week voordien opnieuw 
een fietscontrole te houden.  De directie bespreekt dit met juf Petra. 
 
De fietsen die vorig jaar ter beschikking gesteld werden aan de scholen worden geschonken indien de 
scholen dit wensen.  Het Armoede Netwerk Ninove ziet immers momenteel geen mogelijkheden om 
een volwaardige fietsotheek uit te bouwen. We hebben er dan ook voor gekozen om de scholen de 
fietsen te schenken en alle andere fietsen aan te bieden aan gezinnen met een UiTPAS aan 
Kansentarief. 
 
De directie ziet een mogelijkheid om n.a.v. de fietsvaardigheidslessen en de fietscontrole na te gaan 
welke kinderen niet over een eigen geschikte fiets beschikken.  Voor zij die daarenboven geen UiTPAS 
aan Kansentarief hebben kan er eventueel doorverwezen worden naar Silvie, schoolopbouwwerker. 
 
 

5. OOG VOOR LEKKERS 
 
Het filmpje om schilouders te werven kon nog niet gerealiseerd worden.  Aangezien de subsidieperiode 
bijna afloopt verschuiven we deze ambitie naar het begin van volgend schooljaar. 
 
De laatste melk met houdbaarheidsdatum minstens 30/06 wordt deze week op de drie vestigingen 
geleverd. 
 
 

6. EVALUATIE KINDERCARNAVAL IKKE 
 
Jammer genoeg is de communicatie rond carnaval voor de peuter en 1ste kleuterklas dit jaar niet tot bij 
de ouders geraakt. 
 
De gebruikelijke optocht door de straten verliep vlot.  Het team koos ervoor om geen extra traktatie 
vanuit de ouderraad voor de leerlingen te voorzien. 
 
 

7. COMMUNICATIE 
 
We ervaren dat informatie in de FB-groepen van de klassen niet altijd onmiddellijk zichtbaar is. Juf 
Jolien DV lost dit op door belangrijke informatie te delen via een Whatsapp groep met de ouders die 
ze zo heeft ingesteld dat ouders hierop niet kunnen reageren.  Enige nadeel zou kunnen zijn dat ouders 
haar gsm-nr. hebben maar zij heeft hier gelukkig nog geen misbruik rond ervaren. Foto’s deelt ze voor 
haar klas wel via FB. 
 
 

8. VOLGENDE DECRETALE OUDERRAAD 
 
Volgende decretale ouderraad op 25/04 om 19u vestigingsplaats Groeneweg.  Nadien op 06/06.  Deze 
data gelden ook voor de feitelijke ouderraad. 
 



  

FEITELIJKE OUDERRAAD 
 

1. FINANCIËN 
 
We ontvingen een overzicht van de verrichtingen op beide KBC rekeningen. De gemaakte kosten 
betreffen uitgaven waarvoor geen schenkingsdocumenten opgesteld hoeven te worden. 
 
De stand van de rekening bij ING bedraagt op vandaag 5031,48 EUR.  De volmachten van Petra zijn in 
orde bij KBC, voor de ING rekening tekenden Karen en Petra de nodige documenten. 
 
De directie ontving nog geen email rond de activatie van Payconic voor De Lettertuin. Karen stuurde 
de laatste communicatie hierrond door naar Petra zodat zij dit als penningmeester verder kan 
opvolgen.  
 
 

2. BUS AVONTURENKLASSEN 
 
De ouderraad heeft in het verleden steeds de kost gedragen van de bus voor de meerdaagse 
uitstappen.  We besluiten dit opnieuw te willen doen voor de avonturenklassen die volgend schooljaar 
doorgaan van 18 tot 22 september. 
 
De kostprijs is echter de afgelopen jaren enorm gestegen.  Ondertussen kost de bus voor vier klassen 
met in totaal 74 leerlingen, ongeveer 2500 EUR.  De betrokken leerkrachten zijn van oordeel dat ze dit 
bedrag niet kunnen vragen van de ouderraad. 
 
Tot op heden werd aan de ouders gecommuniceerd dat deze extra-muros activiteit per kind 200 EUR 
kost.   De bus doorrekenen aan ouders zou het totaal op 233 EUR brengen. De maximumfactuur voor 
meerdaagse uitstappen over de volledige duur van de lagere school betreft voor het huidige schooljaar 
480 EUR.  Het extra bedrag kan m.a.w. nog doorgerekend worden aan de ouders maar het schoolteam 
hoopt dit niet te moeten doen. 
 
Ze denken er dan ook aan om bij goed weer opnieuw een wekelijkse ijsjesverkoop te houden en/of 
iets te verkopen tijdens de rommelmarkt in de wijk op 16/04. 
 
Rekening houdend met het gezondheidsbeleid zijn we geen voorstander van een wekelijkse 
ijsjesverkoop al begrijpen we dat hiermee eenvoudig geld kan ingezameld worden. 
 
In IKKE organiseren ze al jaren een zeer succesvolle bloemenverkoop rond Moederdag.  We besluiten 
de betrokken leerkrachten voor te stellen om dit concept een kans te geven tijdens de rommelmarkt.  
Jolien DV neemt dit op met haar collega’s en Karen vraagt na bij vzw ZiZaZo of dit kan. Wel zijn we 
voorstander om enkel die zondag een verkoop te organiseren om zeker geen omzetverlies voor Ikke 
als ongewenst neveneffect te riskeren. Misschien kunnen er zelfs leerlingen ingeschakeld worden om 
te helpen?  
 
De betrokken leerkrachten zien een bloemenverkoop tijdens de rommelmarkt helemaal zitten en ook 
voor ZiZaZo is dit helemaal prima.  De leerkrachten werken dit verder uit. 
 
De ouderraad besluit de kost van de bus te betalen min het bedrag dat opgehaald kan worden met de 
bloemenverkoop. 
 
Sowieso krijgen alle ouders de kans om voor de extra-muros activiteiten in schijven te betalen.  Het is 
echter wel een verplichte uitstap. 



  
Aangezien het lokaal bestuur geen budget meer ter beschikking stelt voor busvervoer wordt er nog 
even verder nagedacht over alternatieven o.a. om als schoolreis met de trein naar de Gavers te gaan.  
Wanneer wagons gereserveerd worden en er drie begeleiders voor twee klassen aanwezig zijn, vond 
alvast Sofie F. dit zeker haalbaar. 
 
De directie stelt voor aan het team om de extra-muros locatie ook voor 2025 nu al vast te leggen. 
 
 

3. ROMMELMARKT 16/04 
 
Het schoolteam werd op de hoogte gebracht dat ze van harte welkom zijn als standhouder of als 
bezoeker.   
 
De directie ontving niet onmiddellijk reactie op de vraag vanuit Buurtwerking Groeneweg om 
randanimatie te voorzien.  Een bezorgdheid die geuit wordt rond bijv. het organiseren van 
voorleesmomenten is dat dit verloren zou gaan in het lawaai van het evenement.  Er wordt dan ook 
voorgesteld eerder actief speelgoed te voorzien zoals fietsjes (van de speelotheek) en het springkasteel 
van de school.  Blijkbaar heeft dit laatste last van schimmel.  Karen bekijkt met Leen of ze dit opgelost 
krijgen. 
 
Karen contacteert de andere leden van de ouderraad zodat een planning voor het drankstandje kan 
opgemaakt worden. Wanneer het springkasteel gebruikt kan worden moeten we zeker mensen 
voorzien om het af te breken.  Bij regenweer zetten we het sowieso niet op. 
 
 

4. SPONSORLOOP 01-02/06 
 
We vragen juf Petra om het gebruik van de atletiekpiste op donderdagnamiddag 1 juni aan te vragen. 
Karen heeft de aanvraag voor het evenement met afsluiting straten wijk Groeneweg op vrijdag 2 juni 
ingediend bij de stad.   
 
We stellen het team van Ikke voor om eveneens een sponsorloop te houden.  Dit zou op 
donderdagvoormiddag 1 juni kunnen in het park. Het team ziet dit echter om diverse redenen niet 
haalbaar. 
 
We plannen de activiteit verder op het volgende overleg. 
 
 

5. OOG VOOR LEKKERS 
 
Zoals afgesproken trakteerde de ouderraad vorige week fruit voor alle leerlingen.  Dit kostte ons 127 
EUR 
 
 

6. EVALUATIE KINDERCARNAVAL DE LETTERTUIN 
 

We trakteerden, aanvullend op het zakje chips van de Narrengilde, met appelsap.  Dit koste ons 48 

EUR. We kozen voor literbrikken wat maakte dat veel leerlingen lang moesten aanschuiven en het 

risico dat kleuters niet aan bod kwamen.  Sommige leerkrachten grepen in door voor hun klas bekers 

en appelsap te komen halen. Dit moeten we volgend jaar dan ook anders organiseren. Dankzij 

voldoende helpende handen verliep de afwas vlot. 



  
De tocht zelf kon veilig doorgaan dankzij twee politiebegeleiders, de wagens van de Narrengilde en 

NKV en enkele ouders die mee de kruispunten blokeerden. We stellen wel voor om de tocht volgend 

jaar eerst door de wijk te laten gaan en nadien verder te stappen richting station.  Dit geeft de 

kleutergroep de kans om enkel het eerste deel mee te stappen.  Ondanks de hulp met buggy’s en 

oudere leerlingen was de ganse tocht immers voor veel kleuters te lang. Dit maakt het onmiddellijk 

mogelijk om eerst de kleuters van een drankje te voorzien. 

Uiteraard waren de optredens voor prins Stephanie met als inzet de Don Augustprijs een feest voor 

iedereen. We zouden wel willen voorstellen om in de toekomst ofwel ouders toe te laten als 

toeschouwer (eventueel nadarafsluitingen plaatsen), ofwel ouders maar later op te roepen om te 

volgen in de optocht.  Nu zorgde de schoolpoort letterlijk en figuurlijk voor een onnodige barrière.  Als 

leden van de ouderraad beschouwen we het op zo een moment ook niet eenvoudig om wel binnen te 

gaan terwijl er van de anderen verwacht wordt dat ze buiten blijven.  

Tot slot vragen we om op het briefje in de toekomst duidelijk aan te geven of leerlingen na de optocht 

onmiddellijk mee naar huis mogen of tot het belsignaal op school moeten blijven.  

 

7. VOLGENDE FEITELIJKE OUDERRAAD 
 
Volgende feitelijke ouderraad op 25/04 om 19u vestigingsplaats Groeneweg.  Nadien op 06/06.  Deze 
data gelden ook voor decretale ouderraad. 
 
 

 

 


